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পরমারাধা! পরমপুজনীয়া শ্রীযুস্ত। মাতৃদেবী 

শ্রীচরণকমলেয়ু | 

মা 

তোমার পদারবিন্দে আমার বাঁবতীয় তীর্থ বিরাজমান; 

তুমি আমার নিকট “ন্বর্গাদপি গরীয়সী” মুদ্তিমতী সারাৎসার 
তীর্থ। এই গ্রন্থোক্ত বনুতীর্থ তুমি দর্শন করিয়। ধন্য ও 

ক্লুতর্লুতায হইয়াছ । আমি তোমার শ্রীচরণ আশ্রয় করিয়া 

মহাপ্রভুর ত্তীর্-পর্যাটন কাহিনী বিরত করিতে সমর্থ 
হইয়াছি। তুমি স্বধন্মানিরত! ও পুণ্যশীলা, তোমার 
সংস্গর্শে ও তোমার আশীর্বাদ এই গ্রন্থের নিয়তি সুপ্রসন্্ 

হইবে আশায়, তোমার নামে পুস্তকখানি উৎসর্গ করিলাম । 

দশহর।-- | তোমার স্লেহের 

২৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪২ সাল। ] চারু । 
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“ঘখনই ধর্মের প্রানি হয় হে ভারত, 

অধন্মের অভ্যণ্থান যে সময়ে হয় 

তখনই করি আমি আমাকে ক্জন। 

সাধুদের পরিত্রাণ, ছুক্কত-বিনাশ 

করিবারে,. করিবারে পধন্ম-সংস্থাপন 

যুগে যুগে করি আমি জনম গ্রহণ ॥% 

গ্ীমদ্ডগবদগীত। । 
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অবতরণিকা 

“নমে। বিশ্বরূপায় বিশ্বস্থিত্যন্ত হেতবে 

বিশ্বেশ্বরায় বিশ্বায় গোবিন্দায় নমে। নমঃ। 

নমে। বিজ্ঞানরূপায় পরমানন্দ রূপিণে 

রুষ্গয় গোপীনাথায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥৮ 

“মুকং করোতি বাচালৎ পঙ্গু লঙ্ঘয়তে গিরিমৃ। 
যত্ঞটপা তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম্ ॥৮ 

“বন্দে জীরুষ্চচৈতন্য-দেবং তৎ করুণার্ণব্ম্ | 

কলাবপ্যতি গুঢেরং ভক্তিরেন প্রকাশিতা ॥৮ 

“অগত্যেক গত্তিং নত্বা! হীনার্থাধিক সাধকমৃ। 

শ্ীচৈতন্থঃ লিখাম্যস্য মাধুর্ষোশ্বর্ষশীকরম্ ॥৮ 

গতিহীনগণের একমাত্র গতি, নিঃসহ্বলগণের উপার স্বরূপ 

শ্ীচৈতন্যদেবকে নমস্কার করিয়া তাহার মাধুর্য ও এশ্বর্য্ের 
কণামাত্র লিখিতেছি । 

এই পুস্তক, একখানি ভ্রমণ রত্তাস্ত । সভ্াদেশের অধিবাসী- 

বর্গ সকলে একবাক্যে দেশ-ভ্রমণের আবশ্যকতা ও উপকারিতা 

স্বীকার করেন। অবসর মত দেশ-পর্য্যটন:করা কর্তবা, একথা 
অন্বীকার করিবার উপায় নাই; এ পরামর্শ অবহেল! করাও 

ধন 
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অনুচিত ॥। লিশেষতঃ বাহারা সহরে বা নগরে বাস করেন 

তাহাদের পঙ্ষে দেশ-ভ্রমণ অতীব প্রয়োজনীয় | জীবন সংগ্রামের 

গভীর আবর্ত ও কঠোর সামাজিক আচার ব্যবহারের বিভীষিকার 

গধো কালাতিপাত করিয়। এবং স্বভাবের শোভা সন্পর্শনে বঞ্চিত 

হঠয।, হতভাগা নগরবাসা গুহস্থগণকে বড়ই উৎ্সাহহীন, বিমধ ও 

ব্যাকুল হইয়। পড়িতে হয় । সেই বিভীষিকা ও ব্যাকুলতার হস্ত 
হহতে নিক্ষৃতিলা করিয়া শান্তি পাইবার আশায়, তাহাদিগকে 
কপটতাপুণ, কোলাহলমনন নখর পরিত্যাগ করতঃ জনশন্ঠ স্থানে 
ছুটিয়! বাহির হইয়া যানে হয়। 

ধশীদিগের বিলাস্ভিমি নগরে সৌন্দর্য্য সীমাবদ্ধ, কুৃতিস, 
খেহাহান ও বিররিজনক | সুতরাং এখানে সামান্চ কারণেই 

মন ৮ঞ্ধল হয়, হ্দয় বিক্ষুব্ধ হয়, শরীর অবসন্ন হয়; কিন্ত 
প্ররুতির বিশাল, আবজ্জনাহীন, শান্তিপুর্ণ, অনুপম লীলাভবনে মে 

সৌন্দধা বিকস্তি আছে, তাহা মহিমাময়, অপরিচ্ছিন্ন ও 
বৈচিত্রাপূর্ণ । ঢতুদ্দিকে গম্ভীর অথচ হাস্তময়, আড়ম্বরহীন 
অথ৮ মনামোহন দরশ্যাবলী দেখিতে দেখিতে চঞ্চলচিত্ব শান্ত 
হয়, শরীর পুলকিত হয়, হৃদয়ে এক অভিনব স্বগীয় ভাবের 

উদর হয়। 

প্রকৃতি মাত! তাহার সুবিশাল প্রমোদ কানন এবং বিপুল 
ভাণ্ডার আপামরজনসাধারণের জন্ সমভাবে উন্মুক্ত রাখিয়াঁছেন। 
তাহার নিকট ধনী, নির্ধন, পণ্ডিত, মূর্খ, সাধু, তন্কর সকলেই 
সমান। লকলেই অবণপীলাক্রমে অসঞ্কুচিতচিভে মাতৃক্রোড়ে 
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আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে । প্রক্লুতিমাতাও গর্ভধারিণীরন্ঠায় 
সংসার-ছুঃখ অসহিষ্ু্, ভগ্রোছ্যম, মুহ্যমান, হতভাগ্য সন্তানগণকে 
শান্তিদানে ক্ুপণত। করেন না। বনমধ্যে ব্ুক্ষতলেই হউক, 

গিরিগহ্বরেই হউক, নিঝ'রের সন্গিধানেই হউক, আর প্রান্তর 
মধ্যেই হউক, বদৃচ্ছাক্রমে বিআমসুখভোগ করুন, কেহ আপত্তি 

করিবে না। প্রজবণ হইতে সুনির্দল, সুশীতল, ও সুমিষ্ট 
জলপান করিয়া পিপাসার শান্তি করুন, প্রকৃতির বিপুল 

ভাগারের নানাবিধ উপাদেয় ফলসমূহ নির্ভয়ে দ্বিধাশুন্তচিত্তে 
গ্রহণ করিয়। জঠরস্বালা নিরৃত্তি করুন, কেহ আপনাকে নিষেধ 

করিবে না, কেহ আপনার প্রতিদ্বন্দিতা করিবে না, কেহ 

আপনাকে প্রতিরোধ করিবে না। এই স্থানে কোন সামাজিক 

রুত্রিমতা৷ নাই, কোনি বিবাদ বিসম্বাদ নাই, সংসারের জ্বাল! 

যন্ত্রণা নাই । বিশ্বনিয়ন্তার এই রাজ্যাংশে বে আশ্রয় গ্রহণ 

করে, অন্ততঃ তৎকালে সে-ই মুক্ত, সে-ই স্বাধীন, সে-ই ধর্ম 
পরায়ণ। 

ধন্মভাব হিন্দুর অস্থিমজ্জায় জড়িত, ধর্শাপ্ররত্তি শৌণিত- 

ধারার ম্যায় পুরুষানুক্রমে হিন্দুর শিরায় শিরায়, ধমনীতে 

ধমনীতে প্বাহিত। শোণিত শরীর হইতে বহির্গত হইয়াগেলে, 

যেমন দেহের সৌষ্ঠবও সুষম! নষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ ধর্মকে 
হিন্ছুর জীবন হইতে অপসারিত করিলে, হিন্ডু-জীবনের 

লালিত্য, সম্পদ, মাধুর্য সকলই ধ্বংস প্রাণ্ড হয়; জীবন 
নিরর্থক হয়। হিন্দু ভূমিষ্ঠ হইবার সময় হইতেই মাতৃস্তন্তের 
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সহি ধন্মরূপ পীযূষধার। পান করিতে আরম্ত করিয়৷ আজীবন 

উহাদ্ারা পরিধদ্ধিত ও পরিপষ্ট হয়। হিন্দুর আহারে বিহারে, 

আচারে বাবহারে ধন্্ ; শয়নে উপবেশনে, নিদ্রায় জাগরণে, 

উত্থানে পভনে ধন্ম।  ধর্মছাঁড়া হিন্দুর আর অন্য গতি 

নাই । স্রতরাং দেখ-ভ্রমণ হিন্দুর ধম্মের অন্তত । হিন্ডর 

“দঞ্খ-ভমণের অপর নাম তীর্থ-ভ্রমণ | 

হরিৎপন্র বিশিষ্ট বনম্পতিনিচয়ের মধা দিরা অনবরত 

বুলু কুল শব্দে নাচিয়। শাচিয়া, আকিয়া ঝাঁকিয়া, চঞ্চলগতিতে 

নিঙীভিমুখগাগিনী “রঙ্গিণীর শ্বচ্ছ বক্ষোপরি প্রতিফলিত 

জোৎ্মারাজি নয়ন পথে পতিত হইলে এবং নিঝররের 

অস্ফুট কলতান, বিহঙ্গসের কজন, প্রক্ুটিত বন-কুসুম সৌরভ- 
বাহী সুথম্পর্শ সমীরণের শন শন শন, ব্ুক্ষপত্রের অবিরাম 

মম্মরধ্বনি, শ্রবণবিবরে প্রবেশ করিলে সংসারের বাবতীর ব্যাপার 

স্থৃতিপথ হইতে অন্তহিত হইয়া, মহিমাময় বিরাটপুরুষের 
করুণার কথার হৃদয় পুণ হহয়। যায় । 

নিজ্জন বিটপীতলে রজনী যাপন, প্রভাতকালে বিহঙ্গমের 
বৈতালিক গানে নিদ্রাভি্গ, বনজাতত ফলমুলে উদর পুরণ, 

অঞ্জলি অগ্ছলি করিয়া নিঝরের জলপাঁন অভ্যাস করিলে 

বিষয়াসক্তি দরীভূণ্তচ হইয়। যায়। বিষয়ে অনাসক্ত ব্যক্তির 

চিত্ত স্বতঃই ঈশ্বরাভিমুখে ধাবিত হয়| কিশলয়সমন্িত পাঁদপ- 

নিচয় পরিশেঃভিত গিরিশিখর, চিরকলনাদিনী যদচ্ছাগমিনী 

নির্বরিণী, শস্থাশ্টামল রমণীয় দিগন্ত-বিস্তৃত সমতলক্ষেব্র, 
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অরণ্যপ্রদেশের অিগ্ঈগন্ভীর অনির্বচনীয় শোভা, মশ্ছরগতি ক্ষীণ- 

কায়৷ গিরিনদীর নিশম্মল প্রবাহ প্রভৃতি হৃদয়মোহকারী দৃশ্টরাজি 

অবলোকন করিতে করিতে অস্তঃকরণে এক অভূতপূর্ব, ব্বীয়, 
শান্তিময় ভাবাবেশ হয়; তখন জানিতে কৌতুহল হয়, প্রক্কৃতি- 
দেবীর এই অতুলনীয় কমনীয় মৃত্তির হৃষ্টিকর্তী কেট কবি 
লিখিয়াঁছেন, 

“বল গো শোভনে অয়ি প্ররুতি সুন্দরী ! 

কে রচিল তোমার এ কান্তি সুখকরা ? 

কোথ। দে রচয়িতা সর্ধগুণাধার ? 

কোথা গেলে পাৰ আমি দরশন তার ? 

তার কৃপ। সিন্ধুনীরে হয়েছি মগন, 
মিলিবে কি ক'রে সেই অমুলা রতন ?” 

সেই পরমপিতা বিশ্বরচয়িতার অপার করুণ! জয়ে 

উপলব্ধি করিতে পারিলে, ভীষণ পাষণ্ড নাস্তিকেরও কঠিন 

অস্তঃকরণ দ্রবীভূত হইয়। ধীরে ধীরে রুঁতজ্ঞতা ও 

ভক্তিরনের সংমিশ্রণে প্ররত্তি ও প্ররুতির আমূল পরিবর্তন 

সাধিত হয়। তখন মঙ্লময় পরম কারুণিক বিশ্বনাথের 

চরণোর্দেশে মস্তক ম্বতই অবনত হইয়া আমে । এবং 

মন্মন্থলে যে অপরূপ সঙ্গীতধ্বনি উতিত হয়, যে স্পন্দন অনুভূত 

হয়, তাহ! অতীব বিচিত্র, ও হৃদয় উন্মাদকারী; নে পবিত্র 
আকাজ্কার উৎপত্তি হয়, শাহ! সর্ধত্যাগী উদাসীনগণেরও 

বাঞ্ছনীয়। অকিঞ্চিৎকর সংসারসুখের উপাদানসমূহ সেই 



টে 6৮5 

ম্বাঞ্শণর পরিকপ্তি করিতে পারে লা; সেই স্পন্দন প্রশমিত 

করিতে পারে না। প্রভাত সংসারম্ুখে বিতৃষ্ণ হইয়া, 
পরমাথ অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে 

রণ আইমে। দেবতার গুণকীর্তন ণাতীত এবং দেবারাধন। 

বীচ কিছুতেই সদয় গ্রকুতিস্থ হয় না। দেবালয়ের শঙ্থ 

ঘণ্টাধ্বনি বাগীত কৌন€ আঙ্গী, মনস্তুটি সাধন করিয়। 

মম্পধাণীর সহিত একতান হইতে পারে না; সেই অপার্থিব 

আকাীজঙ্কার পরিতপ্তি করতঃ পরমান" দান করিতে পারে না। 

মেই সদর সুকর্ুতিবলে দেবপ্রতিমারি সম্মুখীন হইতে 

খানে, শয়ন্রে অঙজ্ঞানাবণণ উন্মোঠিত হইয়। গিয়া, মানস 

নয়নে দেবঠার অন্তরনিহিত ' স্বরূপ দেখিবার সৌভাঁগা ও 
'আধিকার জন্মে। অনতিকালমধো আরুষ্ল্ষরণ বান্থ স্ব 

ইঈ্দেব তার মুি চক্ষুর সম্মুখে প্রতিভাত হয়। সেই কমনীয়রূপ 

মানসনয়নের গোচর হইবামাত্র সংসারবঙ্ধন শিথিল হইয়। যায়। 

সঙ্গে সঙ্গে ন্ষয়বাসনা, স-সারচিন্তা, উদ্বেগ, অস্থুয়॥ হিংস। 
পডৃতি দ্ুদ্মনায় মনোরভিগুলির কবল হইতে নিষ্কৃতিলাভ 

করিয়া, অভূতপুর্ক স্বর্গীয় আনন্দে হৃদর ভরিয়া যায় । 
(তাস্থানে দেবদর্শন মনুষ্যত্ব ও পরমার্থ লাভের প্রধান 

সহায়। ঘরে বঙ্সিয়া পরমার্থচিন্তার বনু বাঘাত আছে। সংসার 

চিন্তা হইতে অবাহতি লইয়া, নিজ্জনস্থানে গমন করতঃ পরমার্থ 

চিন্তার সুবিধা করিয়া লওয়াই তীরধাত্রার প্রধান উদ্দেশ্। 
তীর্থস্থানে সাধু সন্বাসী দিগের দর্শন সহজলভ্য । তীহাদের 
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সহিত সদীলাপে, তাহাদের ধন্মজীবনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত অনুসরণে 

ভগবদ্ডক্তি আপনা হইতে উদয় হয়। দেবস্থানে পারমার্থিক 

চিন্তার যেরূপ সুন্দর স্ুুবিধ! হয় তেমন আর কোথাও হয় না। 

সেই জন্/ হিন্দ্ুগণ সংসারের মায়াজাল ছিন্ন করিয়া, অন্তিমে 

যোগ্যব্যক্তির উপর সংসারভার অর্পণ করতঃ, আত্মীয়স্বজন ও 

বাসস্থান পরিতাগ  পুর্্ক তীর্ঘ-পরধাটনের সৌভাখা লাভ 

করিবার আশীর্দাদ, দেবতাদিগের নিকট প্রার্থনা করিতেন । 

দেশ-ভ্রমণের অনেক পুস্তক থাকা সঞ্জেও আমার এই পুস্তক 

লিখিবাঁর উদ্দেশ্য, তীথ-পর্যাটন উপলক্ষ্য করিয়! ্রীটৈতন্থদেবের 
জীবনার একাংশ আলোচন। করা । 

জ্রীমজ্াগবতে আছে, আধ্যাবর্তে কোথাও কোথাও বৈষ্ণব 

ৃষ্ট হয়, কিন্তু দ্রাবিড়ে, যেখানে তাত্পণীঁ, রুতমাল।, পর়শ্থিনী 
প্রভৃতি নদী আছে, বাহার এ স্কণ নদীর জল পান করেন, 

তাহারাই ভগবন্ডক্ত হন। দক্ষিণা-পথে ভক্তমংখা! ধেপ্প 

অধিক, তীথসংখ্যা ও তদ্রপ। যে নয়টা নদী বিষণ 
পাদপঞ্ হইতে উদ্ভূতা হইয়াছে, তাহাদের মধো গোদাবরী, 

রেবা (নন্দ), গৌতমী গঙ্গা, রুষফ্ণা, কাঁবেরী, ত্রাঙ্গণী, 
বৈতরণী এই সাতটা দক্ষিণদেশস্থ৷ । জলশুদ্ধির মন্ত্রে গোদাবরী, 

নন্মদা ও কাবেরীর নাম উল্লেখ আছে । 
“মহেন্দ্রো৷ মলয়ঃ সন্যঃ শুক্তিমান ধক্ষপর্বৃতঃ 

বিদ্ধ্যশ্চ পরিপাত্রশ্চ সপ্তাত্র কুলপর্্তাঃ” 

দক্ষিণ গ্রদেশকে বেষ্টন করিয়া! আছে। মহধি মাগুকর্ণি পঞ্চ 
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'তাগার।কে পস্থীকণে এহণ করিয। এই দক্ষিণদেশের পধ্ধপ্ণর 

নামক সরোবরে আবশ্ান করিতেন । এহ দক্ষিণাপথের 

দগকারণো ভগবান শ্রীরাঞজ্া পিতৃসতাপালনারে ঢড্দিশ 

বংসর পাস করিয়াছিলেন ১) এ গ্রদেশের অনেক স্থান তাহার 

পদধুলিতে তাখরণে পরিণত হইয়াছে । এই আরুণোর ভিতর 

বিখাতি পঞ্চবটা ধন । এই বনে রামানুজ লক্ষণ স্ুর্পনখার 

নাসাকণ ছেদন পির।ছিলেন। দগকারণোর দক্ষিণে পরম 

রমণীয় পন্প। সরোবর এব) পহমুখ পর্কাত। এই স্ঞানে 

রঘুনাথ জনকণশিশীর উদ্ধারের জ্ট) স্ুগ্রীব ও হনুমাণের সহিত 

মিল্তি হখ। 

শ[খবিশাসা হিন্দ্ুথণের ধারণা এই দে, দক্ষিণাপথের 

মলয়পব্মক্তোপরি মৃহধষি অগস্তা এখনও জশ্বর আরাধনা 

জীবনযাপন করিতেছেন । আধনিক মনীনিখণ স্ষির করিয়াছেন 

দে, মহধষি অগস্তাই দর্সিণভারতে আধ্যসভ্যতার প্রবেশপথ 

পরিখার করিয়াছিলেন । 

মহাকবি কীলিদাস তান অন্ব হনয়ী লেখনামুখে দক্ষিণ 

সমুদ্রের শোভা বর্ণনা করিয়াছেন । খোঁদাবরী প্রভৃতি নদীর 

তীরস্ছ কাননশ্োভা অশির্কচনীয় ও মনোমুগ্ধকর | এই দক্ষিণা 

পথেই কেরলদেশ বা পরশ্খরাম ক্ষেত্র; ভগবান পরশুরাম, 

কেরনের মধো সর্ধাশ্রেষ্ঠ পুণাভূমি ত্রিচড়ে বাস করিয়। শিবালয় 

পন করিয়াছিলেন । এই প্রদেশে শিবাবতার ভগবান শ্ীমন্ 

শঙ্করাচাধা আবির্ভূত হইয়া, বৌদ্ধধম্ম বিতাড়িত করিয়া হিন্দু 



1//০ 

ধর্ম্টের পুনঃগতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । এই গ্রাদেশেই শ্রীমৎ 
রাশানুজাচার্ধ্য শ্রীবৈষ্বসম্প্রদায় ভুষ্টি করিয়া বিধুপুজার গ্রাথম 
প্রবর্তন করেন । 

দক্ষিণ গুদেশে সর্দত্রই শিবপুজী গ্চলিত, সুন্তরাৎ শিব- 

মন্দিরের আধিকা দুষ্ট হয়। ভগবান আশুতোষ, কুম্তকোণিম্ 
এ ককুম্তেশ্বর”” মাছুরায় সুন্দরেশ্বর, তাগ্জোরে ব্িদ্ধেখবর» 

তিরুভেলারে 'অচলেশর, তিনভ্রেলীতে 'বংশেশর, এবখগোকর্ে 

“মহাবালেশ্বর” বূপে অবস্থান করিতেছেন । এই দক্ষিণদেশে 

দ্বাদশটী অনাদি জ্যোতিলিঙ্গের মধো, প্লিকাঞ্জন' নামক 

মহাদেন কুষ্ণানদীতীরে শ্রীশৈলে, 'খকারেশর' নামক মহাদেব 

নন্মদা নদীন্তীরে মান্ধাতায়, 'ত্রযন্বকেশ্বর নাক মহাদেব 

গোদাবরী নদী তীরে ভ্রান্ধকে এবং 'রামেশ্বর নামক মহাদেব 

সেতুবন্ধ রামেশ্বরে অধিষ্টিত আছেন। এই দক্ষিণাঁপথে 

ভগবান ভবানীপতি কুত্বাস পাঞ্চভৌতিক মুঙিতে বিরাজমান । 

কাঞ্চীপুরে ক্ষিতিমূর্তি, কলহস্তীতে বাযুমূর্তি, চিদাম্বরমূ এ 

ব্যোমমূর্তি, শ্রীরক্গম্নগরে অপমূর্তি, এবং তিরুবন্নমলয়ে 

তেজোমূর্তি বিদ্তমান আছে। এই দক্ষিণদেশে হরপার্ধতী 

মাত্বজ দেবসেনাপতি যষড়ানন, হ্ন্দক্ষেত্রে স্ুত্রন্মণ্যস্বামী বা 

কুমারম্বামীরূপে বিরাজ করিতেছেন । 

ভগবান রেবতীরমণ বলদেব এই দক্ষিণদেশের ৩২টা তীর্ঘ 

পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন; সেই সকল তীর্থ এখনও বর্তমান 

আছে । এই এদেশে চতুরানন ত্রঙ্মার মন্দির আছে এবং 



৫ ৮০০ 

পুজাও হইয়া থাকে । এই প্রদেশে ভগবান শ্রীপতি ও উমা- 

পতি, উভয়ের সম্মিলিতমুন্তিত্তে শঙ্করনারারণ ও হরিহররূপে 
বিরাজিত আছেন । 

শ্রীনন্দনন্দন বনমালী শ্রীরুষ্ণ, দ্বিভুজ বালগোপাল মৃত্তিতে 
উড্ভুপীনগরে গ্রাসিদ্ধ বৈষ্ঞবাঁচার্ষ্য শ্রীমন্মধবাচার্ধ্য কর্তৃক স্থাপিত 

মন্দির উজ্জ্বল করিতেছেন । ভগবান কমলাপতি, অনন্তশধ্যায় 
শয়ান শ্রীরঙ্গনাথ মূর্তিতে শ্ীরক্ষধামের এবং অনন্তপদ্মনাভরূপে 
ত্রিবঙ্কুররাজ্যের শোভা বদ্ধন করিতেছেন। ভক্তবৎসল 

নারায়ণ, এই দক্ষিণদেশের পয়স্বিনীনদীতীরে আদিকেশব 

মুর্তিতে, ত্রিবস্কুর রাজ্য শ্রীজনার্দনরূপে, পান্ধার পুরে 

বিঠোব! মুর্তিতে, কাঞ্চীপুবে শ্রীবরদ। রাজরূপে, এবং তিরুমালায় 
বাঙ্কটেশ্বররূপে অধিষ্ঠান করিয়া ভক্তগণের মনোবাঞ্া পূর্ণ 
করিতেছেন । 

জগজ্জননী হৈমবতী, এই দক্ষিণাৌপথের পশ্চিম উপকূলে 

বোম্বাই সহরে মুম্বাদেবীরপে ; দক্ষিণ প্রান্তভাগে কুমারী 

মূর্তিতে বিরাজ করিরা অধম সম্ভানগণের দুর্গতিনাশ 
করিতেছেন। গোদাব্রী সাগরসঙ্গমে গণেশজননী, কমলে- 

কামিনীরূপে শ্রীমন্ত সদ্বাগরকে দর্শন দিয়াছিলেন । 

তীর্থ-পর্য্টন এবং তীর্থকথা আলোচন। করার প্ররত্তি হিন্দুর 
স্বভাব সিদ্ধ । সাধারণ মানবের তীর্ঘভ্রমণ কাহিনী পাঠ করিলে 
যে জ্ঞান ও আনন্দলাভ হয় মহাপ্রভুর তীর্ঘযাত্রা বিবরণ পাঠ 
করিলে তাহ। অপেক্ষা অধিক জ্ঞান ও আনন্দ লাভ ত হইবেই, 
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অধিকত্ত ধর্মপ্রাণ হিম্দুসস্তানগণের নিকট এ বিবরণ বিশেষ- 
রূপে আদরণীয় হওয়া সম্ভব। মহাপ্রভু তীর্ঘষাত্রার বাপদেশে 
কিরূপে তীর্ঘযাত্র। করিতে হয়, কিরূপে দেবদর্শন করিতে হয় 

জীবগণকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। সুতরাং তাহার পদ্ধতি 

অনুসরণ করিলে, তাহার শ্রীচরণ স্মরণ করিয়া, শ্রীভগবানের 

উপর নির্ভর করত; তীর্ঘযাত্রা করিলে, তীর্থ দর্শন ও দেবদর্শন 

সার্থক হইবে এরূপ আশাকরা অসঙ্গত নয় | 

তীর্থ বিষয় আলোচন। করিবার ইচ্ছায় আমি গ্রীচৈতন্য 
চরিতাম্্বতে বিরত শ্রীচৈতন্থদেবের দক্ষিণ ভ্রমণ বিবরণ অনুসরণ 
করিয়া এবং 117191171 09760001701 117019. এবং অন্থান্থ 

পুস্তক হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়। শ্রীচৈতন্তদেবের দক্ষিণ ভ্রমণ 
রচনা করিয়াছি । সুধীগণের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইব 
এরূপ সৌভাগ্য কিন্বা। বিগ্যাবুদ্ধিও আমার নাই। কিন্তু যদি 
এই গ্রন্থ পাঠ করিয়! কাহারও সামান্ঠ মাত্র সুবিধা বা উপকার 
হয়, তাহা হইলে আমার পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে বিবেচন| 

করিব। পাঠক পাঠিকাগণের নিকট আমার বিনীত নিবেদন 
এই যে, অনুগ্রহ পূর্বক অপরাধ ও ক্রুটী মার্জন! করিয়া এই 
পুস্তকের ভ্রমপ্রমাঁদগুলি আমার গোঁচর করিলে আমি চিররুতজ্ঞ 

ও পরম অনুগৃহীত হইব । 

৯ নং উল্টাডাঙ্গী মেন রোড, 

কলিক[তা।। শ্রীচারুচন্দ্র শ্রীমাণী। 
২৮শে টজাষ্ঠ, ১৩৪২ সাল। 
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শ্্রীচৈতন্যদেবের দক্ষিণ" 

প্রথম পরিচ্ছেদ 

তীর্থ-পর্ধ্যটন 

গ্ীচৈতন্যদেব ১৪৩২ শকের (১৫১০ খুষ্টাব্দের ) বৈশাখ 

মাসের প্রথমে দক্ষিণদেশ পরিভ্রমণ করিবার অভিলাষ করেন। 

তিনি তাহার আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধু ও ভক্তগণকে নিকটে 

আনাইয়া, তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া হস্ত ধারণপুর্ব্বক বিনয়- 

নআ-বচনে বলিলেন, “তোমরা আমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তম, 

প্রাণ ত্যাগ করিতে পারি কিন্তু তোমাদিগকে ছাঁড়িতে পারিনা । 

তোমরা আমার প্ররুত বন্ধুর কার্য করিয়াছ । তোমাদের ক্লপায় 
আমার জগন্নাথ দর্শন হইয়াছে । অধুনা আমি তোমাদের 

নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যে তোমরা সকলে আমাঁকে 

দক্ষিণ দেশে যাইতে অনুমতি প্রদান কর। অগ্রজ বিশ্বরূপের 

অনুসন্ধান করিবার জন্য আমি কাহাকেও সঙ্গে ন৷ লইয়া একাকী 

দক্ষিণ দেশে গমন করিব। যতদিন পর্য্যন্ত আমি তীর্থ পর্য্যটন 
সমাপন করিয়া! প্রত্যাবর্তন না করি ততদিন তোমরা নীলাচলে 

অবস্থান কর 1” এই কথ! গুনিয়। ভক্তমণ্ডলী অতীব দুঃখিত 
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হইলেন। তাহাদের মুখ শুখাইয়া গেল, মস্তকে যেন বজাঘাত 

হইল। কেহ কোনও উত্তর করিতে পারিলেন না; সকলে 

বিষনবদনে বাঙ্নিম্পত্তি না করিয়া বসিয়া রহিলেন। অবশেষে 
নিত্যানন্দপ্রভূ বলিলেন, “ইহা কেমন করিয়া হইতে পারে? 

ভুমি একাকী যাইবে ইহা! কেহই সঙ্থ করিতে পারিবে না। 

তোমার যাহাকে ইচ্ছ। এমন ছু একজন লোক তোমার সঙ্গে 

চলুক। আমি দক্ষিণ প্রদেশের তীর্থ সকল পর্যটন করিয়াছি ; 
তীর্পথ বিশেষরূপই অবগত আছি। প্রভু! যদি তুমি 

অনুমতি কর তাহ! হইলে আমি তোমার সঙ্গে যাইব।” প্রভু 

বলিলেন, “তুমি সুত্রধার, আমি নর্তক। তুমি আমাকে যেমন 

নাচাও আমি তেমনি নাচি |. আন্গাস ধর্ম গ্রহণ করিয়া আমি 

শ্ীরন্দাবনধামাভিমুখে চলিলাম, তুমি আমাকে ভূলাইয়া৷ অদ্বৈত- 
ভবনে লইয়া! যাইলে। নীলাচল পথে, তুমি আমার সন্াস- 

আশ্রমের চিহ্ন দণ্ডগাছটা ভাঙ্গিয়৷ দিলে । তোমাদের অকুত্রিম 

সেহে আমার সন্যাসধন্ধম নিষ্ষল হইতেছে । জগদানন্দ আমাকে 

বিষয়ীর ন্যায় বিষয় ভোগ করাইতে চায়; তার ভয়ে আমি 

তাহার বাকা লঙ্ঘন করিতে পারি না; যা বলে তাই করি। 

আমি সন্গাসধন্্ন পালন করিতে শীতকালে তিনবার ম্লান করি, 
ভূতলে শয়ন করি বলিয়৷ মুকুন্দ কোন প্রতিবাদ না করিয়া 
দুঃখিত অন্তঃকরণে বিষ্নবদনে কালাতিপাত করে। তাহার 

দুঃখ দেখিয়া আমার হৃদয় ফাটিয়া যায়। আমি সন্গ্যাসী; 
দামোদর ব্রক্ষচারী লোকমত শ্রাহ্ন করে না। আমাকে 
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বিন্দুমাত্র স্তায়পথভষ্ট, সন্্যাসধর্নচ্যুত হইতে দেখিলে দামোদর 
আমাকে শাসন করে। তোমাদের ভালবাসা আমাকে কাীধিয়া 

রাখিয়াছে। ভ্রাতৃগ্রণ ! তোমরা ধৈর্ধ্যাবলম্বন করিয়া নীলাচলে 

অবস্থান কর, আমি একাকী তীর্থ ভ্রমণ করিয়া আমি ।৮ 

নিত্যানন্দপ্রভূ, জগদানন্দপপ্ডিত, মুকুন্দ ও দামোদর এই 

চারিজন তাহার সঙ্গে যাইবার জন্য কত অনুনয় বিনয়, সাধ্য- 

সাধনা করিলেন কিন্ত প্রভু কিছুতেই শ্বীর্লুত হইলেন না? তখন 
অনেক বাদানুবাদের পর, অনন্ঠোপায় শ্রীরুষ্ণচৈতন্া, নিত্যানন্দ- 

প্রভুর অনুরোধে কৃষ্দাস নামক এক ব্রাহ্ষণ-কুমারকে সমভি- 

ব্যাহারে লইয়া যাইতে স্বীকার করিলেন। সকলের সঙ্গে গ্ভু 
সার্বভৌম ভট্টাচার্য মহাশয়ের গৃহে গমন করিলেন ; এবং তাহার 

নিকট দক্ষিণাপথে তীর্ঘ-াত্রার সঙ্কল্প প্রকাশ করিলেন । প্রভুর 

অভিপ্রায় অবগত হইয়৷ ভট্টাচার্য মহোদয় বড়ই ব্যাকুল হইয়। 
পড়িলেন। তিনি প্রভুর চরণযুগল ধারণ কারিয়৷ গলদ্নয়নে 

গদগদবচনে বলিতে লাগিলেন, দপূর্বপূর্বজন্মের পুণ্যফলে 

তোমার সাহচর্য্য লাভ করিয়াছিলাম ; এখন বিধাতা আমার 
উপর বিরূপ হইয়া তোমার সঙ্গসুখ হইতে বঞ্চিত করিলেন। 

মাথায় বজ্জাঘ'ত হইয়! যদ্দি পুক্র অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়, 
তাহা অনায়াসে সা করিতে পারি কিন্তু তোমার বিচ্ছেদস্বাল৷ 

একেবারে অসম । যখন তুমি সঙ্কল্প করিয়াছ তখন তুমি 

যাইবেই বাইবে ; কেহ তাহার অন্যথ৷ করিতে পারিবে না। 

তবে আমার বিনীত নিবেদন এই যে দয়া করিয়। আরও দিন 



৪ « শ্ীচৈতম্থদেবের দক্ষিণ ভ্রমণ 

কয়েক এইস্থানে অবস্থান কর, আমরা মনের সাধ মিটাইয়! 
প্রাণভরিয়। তোমার চরণকমল সন্দর্শন করি ।” শ্রীচৈতন্যদেৰ 

সার্বভৌম ভটাচার্য মহাশয়ের প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করিতে না 
পারিয়! সেইম্ানে তিন চারিদিন অতিবাহিত করিলেন। প্রভু 
ভট্টাচার্য মহাশয়ের নিকট তীর্ঘযাত্রা করিবার অনুমতি প্রীর্ঘন। 

করিলেন ; নিরুপাঁয় 'ভদ্ীচার্যা আর থাকিবার জন্য অনুরোধ 
করিতে সাহস করিলেন না; বিদায় দিতে সম্মত হইলেন । 

সকলে মিলিয়া প্রভুর সহিত জগন্নাথ মন্দিরে আগমন 

করিলেন। নীলাচলনাথ দর্শন করিয়। তাহার নিকট অনুমতি 
প্রার্থনা করিলেন। পুজারী গুভুকে মালাপ্রসাদ আনিয়া 

দিল। আজ্ঞামাল৷ পাইয়া প্রভু ভট্টাচার্য্য মহাঁশয় ও অন্যান্য 
নিজগণের সহিত জগন্নাথ দেবকে প্রদক্ষিণ করিয়া ও ভক্তিভরে 

প্রণাম করিয়। সহর্ষে দক্ষিণাপথ তীর্থ পর্যটনে যাত্রা! করিলেন । 
সার্বভৌম মহাপ্রভুর সহিত সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত আগমন 

করিলেন । গৃহাভিমুখে প্রত্যাগমন করিবার পূর্বে তিনি প্রভুর 
নিকট নিবেদন করিলেন, “আমার একটা অনুরোধ রক্ষা 
করিও। গোদাবরী নদী তীরে বিদ্যানগরে উৎকল রাজ- 

প্রতিনিধি রাজ] রামানন্দ রায় বাস করেন। তিনি তোমার 

উপযুক্ত সহচর ; তাহা'র ম্যায় রসিক ভক্ত পৃথিবীতে আর নাই। 

আমি তাহার উচ্চঅঙ্গের ধর্্মভাব বুঝিতে ন৷ পারিয়া, অজ্ঞানতা 

বশতঃ সময়ে সময়ে তাহাকে পরিহাস করিয়াছিলাম । তোমার 

রুপায় আমার জ্ঞানোদয় হইয়াছে; তুমি তাহার সহিত সাক্ষাৎ 
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করিও, প্রচুর আনন্দ উপভোগ করিবে ।” শ্রীচৈতম্যদেব রাজ! 
রামানন্দ রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন অঙ্গীকার করিয়া! 

সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে বিদায় দ্রিবাঁর জন্য আলিঙ্গন 
করিয়া বলিলেন, “ঘরে বসিয়া কুষ্চ আরাধনা করিয়া 
আমাকে আশীর্বাদ কর যেন আমি তোমার প্রসাদে তীর্থ 

ভ্রমণ সমাপন করিয়া নিরাপদে নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করিতে 

পারি 1” এই বলিয়া! মহাপ্রভু দ্রুত পাদবিক্ষেপে সেই স্থান হইতে 

চলিয়া গেলেন । তৎক্ষণাৎ সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয় মৃচ্ছিত 
হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। নিত্যানন্দ প্রভু, ভট্টাচার্য্য 
মহাশয়ের মূচ্ছ। অপনোদন করিয়া, তাহাকে ভূমি হইতে 
উত্তোলন করিয়া, জনৈক ভক্ত সমভিব্যাহারে তাহাকে গৃহে 

পাঠাইয়া। দিলেন। ইত্যবসরে গোপীনাথ বস্ত্র প্রসাদ লহয়। 
আগমন করিলেন । 

গোগীনাথ ও, নিত্যানন্দাদি চারিজনেরু সহিত মহাপ্রভু 
আলালনাথে উপস্থিত হইলেন। পুরীর জরি ক্রোশ দক্ষিণে 

আলালনাথের মন্দির। প্রভু আলালনাথকে প্রণাম ও 

বন্দনা করিয়া প্রেমাবেশে নৃত্যগীত করিতে লাগিলেন। 

দেখিতে দেখিতে সেন্থান জনতায় পরিপূর্ণ হইয়া! গ্েল। 
লোকারণ্যের ভিতর জ্ঞানহার' গৌরহরি হরিবৌল হরিবোল 
বলিয়। নৃত্য করিতেছেন; তপ্ত কাঞ্চন সদৃশ বর্ণ, পরিধানে 

অরুণ বসন, পুলক, অশ্রু, কম্প প্রভৃতি সাত্বিক ভাব দেখিয়া 

সকলে চমতরুত হইলেন। ধে আসে তাহার আর বাটা 
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ফিরিয়। যাইবার ইচ্ছা! হয়না । আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলে 

প্রেম তরঙ্গে ভাসমান হইয়া উন্ত্ের ন্যায় নৃত্যুগীত করিতে 

লাগিলেন। মধ্যাহ্ন কাল অতীত হইয়। গেল কিন্ত জনতার 

কিছুমাত্র স্রীস হইল না দেখিয়া নিত্যানন্দ গোঁসাঞ্িঃ বলপুর্বক 

মহাপ্রভূকে স্নানাহারার্৫থ লইয়! গেলেন । গ্রোপীনাথ ছুই প্রস্ভুকে 
পরিতোমে আহার করাইলেন। প্রভুর শেষ প্রসাদান্ন সকলে 

মিলিয়। গ্রহণ করিল । 

এদিকে জনতা উত্তরোত্তর বুদ্ধি পাইতে লাগিল, সকলে ঘন- 

ঘন হরিধ্বনি করিতে লাখিল। তখন মহাপ্রভু আর স্থির 

থাকিতে পারিলেন না, দ্বার উন্মোচন করিয়। বাহিরে আসিলেন। 

সকলে তাহার শ্রীমুত্তি দর্শন করিয়। বিমল আনন্দ উপভোগ 
করিতে লাগিল । রাত্রে কেহ নিদ্রা গেল ন।; কুষঝ্ককথ। প্রসঙ্গে 

রজনী অতিবাহিত হইল। প্রভু গুত্যুষে স্সীনাহ্িক সমাপন 
করিয়া ভক্তগণকে আলিঙ্গন করিয়! বিদীয় দিলেন। অনেকে গৌর 
বিরহ সহ! করিতে না পারিয়। মূঙ্ছিত হইয়। ভূতলে পতিত হইল; 
কিন্ত গৌরহরি সেদিকে দৃক্পাত করিলেন না। ভক্তগণের 
বিরহে তাহার হৃদয় ফাটিয়া বাইবার উপক্রম হইল, কিন্তু তিনি 
শোকাবেগ সংবরণ করিয়। প্রেমাবেশে নাম সঙ্কীর্তন করিতে 
করিতে মত্তসিংহের নায় সেস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন | 
রুষ্ণদাস পাত্র-বস্ত্র লইয়া তাহার অনুগমন করিল। ভক্তগণ 
সেদিন উপবাসী থাঁকিয়া পরদিন ছুঃখিতান্তঃকরণে নীলাচলে 
প্রত্যাবর্তন করিল। 
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প্রুফ! কৃষ্ণ! কৃষ! কৃষ্ণ! কষ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! হে। 

কষ! কুষ! কষ! কৃষ্ণ! কষ! কষ! কৃষ্ণ! হে। 

কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কফ! কুষ্ত! কৃষ্ণ! রক্ষ মাম্। 

রুষ্! কৃষঃ! কৃষ্ণ! কৃষ্! কৃষ্ণ! কুঞ্জ! পাহিমাম্ ॥ 

রাম রাঘব! রাম রাঘব! রাম রাঘব! রক্ষমামূ। 
কৃষ্ণ কেশব ! কৃষ্ণ কেশব! কুষ্চ কেশব! পাহিমাম্ ॥৮ 

এই শ্লোক পড়িতে পড়িতে পথ অতিবাহিত করিতে 

লাগিলেন । 

আলালনাথ হইতে নিমাইটাদ কুর্ক্ষেত্রে উপনীত হইলেন। 
কুষ্মাবিগ্রহ দেখিয়! প্রণাম করিয়া স্ততি করিলেন। কখনও 
হাসিতে হাসিতে, কখনও কাঁদিতে কাদিতে নৃত্যগীত করিতেছেন 

দেখিয়া সকলে চমতরুত হইলেন, সকলে মোহিত হহইয় 

গেলেন। কতক্ষণ পরে প্রভুর বাহৃজ্ঞান হইল । কুম্মদেবের 
সেবকেরা তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া আদর অভ্যর্থনা 

করিতে লাগিলেন । কুন্মনামে এক বৈদিক ব্রাহ্মণ ভক্তিশ্রদ্ধ 

সহকারে প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজালয়ে লইয়া গেলেন । 

তাহার পদ প্রক্ষালন করিয়া পরিবারস্থ সকলে সেই পাদদোদক 

পাঁন করিলেন? পরে তাহাকে পরম পরিতোষ পূর্বক 
ভোজন করাইয়া তাহার প্রসাদাবশেষ সপরিবারে গ্রহণ 

করিলেন। প্রভু সেই স্থানেই রজনী অতিবাহিত করিলেন। 

প্রাতঃকালে স্নানাদি সমাপন করিয়া প্রয়াণ করিলেন। কুর্ম 
তাহার অনুসরণ করিয়। অনেক দূর গমন করিলেন। পরিশেষে 
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মহাপ্রভু কুন্মকে গৃহে থাকিয়া নিরন্তর কুষ্ণনাম লইবার 
উপদেশ দিয়! গৃহে পাঠাইয়। দিলেন । 

বাসুদেব নামে এক কুষ্ঠরোগগ্রন্থ সদাশয় ব্রা্গণ গৌর- 
হরির প্রস্তানের পর, কুম্ম-গুহে প্রভু অবস্থান করিতেছেন 
শুনিয়া, তীহার শ্রীচরণ দর্শনার্থ কুর্মের গৃহে আগমন করিলেন। 
প্রভূ চলিয়া গির়াছেন দেখিয়া অনেক প্রকার বিলাপ করিতে 

লাগিলেন। এমন সময় গৌরহরি অকন্মাৎ তথায় উপস্থিত 

হইয়।৷ বাসুদেবকে আলিঙ্গন করিলেন। প্রভুর স্পর্শে 

বাসুদেবের সকল ছুঃখ দুর হইল, তাহাঁর দুরারোগ্য ব্যাধি 

অন্তহিত হইল। বাস্সদেব নিরাময় হইয়া মনোহর কলেবর 

প্রাপ্ত হইলেন। প্রভুর কৃপা দেখিয়। বাসুদেব বিস্মিত হইয়া 

প্রভুর স্তব করিতে লাগিলেন । 

“মোরে দেখি, মোর গন্ধে পলায় পামর 

হেন মোরে স্পর্শ তুমি, স্বতন্ত্র ঈশ্বর ৷ 

কিন্ত আছিলাম ভাল অধম হইয়। 

এবে অহঙ্কার মোর জন্মিবে আসিয়া ॥” 

প্রভূ তাহাকে সাস্তবনা করিয়া কহিলেন, “তুমি নিরন্তর ক্লু 

নাম কর; কুষ্ণনাম লইতে উপদেশ দিয়া জীবের উদ্ধার 

সাধন কর । অচিরে শ্রীকুষ্ণচন্্র তোমায় দয়। করিবেন ; তোমার 

কখনও অভিমান জন্মিবে না।” এই বলিয়া শ্রীচৈতন্যদেব 
তথা হইতে অন্তহিত হইলেন। নুম্ম ও বাসুদেব দুইজনে 

পরস্পরের গলা ধরিয়া রোদন করিতে লাগিলেন । 
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প্রভূ ভ্রমণ করিতে করিতে কিছুদিন পরে “জিয়ড়' হৃসিংহ 
ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। নৃসিংহমৃত্তি দেখিয়া, সাষ্টরাঙ্গ 
প্রণিপাত করিয়। 

“শ্রীনূসিংহ জয়, নৃসিংহ জয়, জয় নৃসিংহ 

প্রহলাদেশ জয় পদ্মুখ পদ্মভঙ্গ ॥” 

বলিয়া স্তৃতি করিয়া! প্রেমাবেশে নৃত্য করিতে লাগখিলেন। 

নৃত্যগীত শেষ হইলে নৃসিংহসেবক মালাপ্রসাদ আনিয়! দিল | 

এখানেও এক ব্রাক্ষণ তাহাকে নিমন্ত্রণ করিলেন তাহার 

বাটাতে ভিক্ষ। গ্রহণ করিয়া রজনী যাপন করিলেন। প্রেমাবেশে 
দিখিদিক জ্ঞানশুন্য হইয়া চলিতে চলিতে, সকলকে বৈষ্ণব 
ধর্মে দীক্ষিত করিতে করিতে, গোদাবরী নদী তীরে আসিয়া 
উপনীত হইলেন | 

গোদাবরীতীর ঘন সন্নিবিষ্ট বিবিধ বনপাদপ সমূহে 
সমাচ্ছন্ন। সেই অপূর্ব শোভাশালী বন ও নদী দেখিয়া বমুন! 
তীরস্থ রন্দাবন বলিয়। তাহার ভ্রম হইল। বাহ্ৃজ্ঞান হারাইয়! 

অনেকক্ষণ ধরিয়া নাচিতে নাচিতে গান করিলেন। পরে 

প্রক্ৃতিস্থ হইলে গোদাবরীর অপর পারে গ্রিয় স্নান করিলেন । 

স্নানের ঘাট. হইতে কিছুদূরে বাইয়া উপবেশন করিয়। হরিনাম 
সঙ্কীর্তন করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে রাজ। রামানন্দ রায় 

দোলায় চড়িয়া ঝছ সংখ্যক বৈদিক ব্রাহ্মণ সমভিব্যাহারে 

বাজনা বাজাইতে বাজাইতে স্নানার্থ সেই ঘাটে আসিয় 
উপস্থিত হইলেন এবং স্বান তর্পণাদদি শেষ করিলেন। এই 
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স্থানের নাম বিদ্ানগর। প্রভু তাহাকে দেখিয়াই সার্বভৌম 
ভট্টাচার্য মহাশয়ের নির্দেশমত তাহাকে রাজা রামানন্দ রায় 
বলিয়া চিনিতে পারিলেন , এবং তাঁহার সহিত মিলিত হইব'র 
জন্য অতিশয় উৎকষ্ঠিত হইয়। উঠিলেন কিন্তু ধৈর্ধযাবলম্বন করিয়া 

সেই স্থানেই বসিয়া রহিলেন । 

রাজা রামানন্দ স্সানাহ্নিক সমাপন করিয়া গৃহে ফিরিয়! 

যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন 
যে অনতি্ঠুরে সুবলিত প্রকাগুদেহ এবং কমললোচন এক 
অপূর্ব সন্ন্যাসী দশদিক আলো করিয়া বসিয়া আছেন। 

সন্ন্যাসী দেখিয়া তিনি চমতরুত হইলেন এবং সন্ন্যাসীর নিকটে 

শিয়া দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিলেন । গুভু জানেন তথাপি 
জিজ্ঞাস। করিলেন, “আপনি কি রাঙ্গা! রামানন্দ রায় ১” রায়জী 

উত্তর করিলেন, “আমিই সেই অধম শুদ্র।” তখন গৌরহরির 

ধৈর্যাচ্যতি হইল; তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না ; 
দ্রুত পাদবিক্ষেপে রাজার নিকট গমন করিয়া তাহাকে গাঢ় 

আলিঙ্গন পাঁশে বদ্ধ করিলেন। উভয়েই প্রেমোন্মত্ব ও 

আত্মবিস্থত। উভয়ের শরীরে ম্বেদ, অশ্রু, কম্প, পুলক প্রভৃতি 
সাত্বিক ভাবের উদয় হইল। আলিঙ্গন-বদ্ধাবস্থায় চৈতন্য 

হারাইয়া উভয়ে ভূতলে পতিত হইলেন। গৌরহরি বিহ্বল 
হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। এই দৃশ্য দেখিয়া রাজা 
রামানন্দ রায়ের সহচর ব্রাহ্গণগণ বিস্মিত হইয়া মনে মনে 

বাদানুবাদ করিতে লাগিলেন, ব্যাপার কিঃ ব্রহ্ম সম 
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তেজোময় এই অপূর্ব সন্নাসী একজন বিষয়ী শুদ্রকে আলিঙ্গন 
করিয়। ক্রন্দন করিতেছেন কেন ? আর কেনইবা মহারাজ মহ] 

ত ও গ্াস্তীর্্যশালী হইয়াও সন্যাসীকে স্পর্শ করিবামাত্র 
এরূপ চঞ্চল হইয়া উঠিলেন ?” কিছুতেই ইহার মীমাংসা করিতে 
পারিলেন না। লোক সমাগম দেখিয়া উভয়ে ধৈর্ধ্যাবলম্বন 

করিলেন, এবং সুস্থ ও প্ররুতিস্থ হইয়া সেই স্থানে উপবেশন 

করিলেন। 

মহাপ্রভু হাসিয়া হাসিয়া বলিতে লাগিলেন, “সার্ধভৌম 
ভট্টাচার্য্য তোমার গুণ বর্ণনা করিয়া তোমার সহিত সাক্ষাৎ 
করিবার জন্য আমাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছিলেন, 

তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্যই আমার এখানে 

আঁগমন। অনায়াসে তোমার সাক্ষাৎ লাভ হইল বড়ই ভাল 

হইল” রাজা! উত্তর করিলেন, “সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয় 
আমাকে ভূত্য জ্ঞান করিয়া বড়ই শ্বেহ করেন। আমি তাহার 

রুপায় তোমার চরণ দর্শন করিলাম ; আমার মানবজন্ম সফল 

হইল। তুমি ঈশ্বর, সাক্ষাৎ নারায়ণ ; আমি রাজসেবী বিষয়ী 

শুদ্রাধম | তুমি দ্বণা না করিয়া স্পর্শ করিয়া আমার উদ্ধার 
সাধন করিলে | পরমদয়ালু তুমি পতিত পাবন ।৮ প্রভু বলিলেন, 
“ভুমি ভাগবতোত্তম ; আমি মায়াবাদী জব্র্যাসী। তোমার 

স্পর্শে পবিত্র হইলে আমার কৃষ্ণ প্রেম লাভ হইবে বলিয়া 

সার্বভৌম দয়া করিয়া তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার উপদেশ 
দিয়াছিলেন।” 
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এইরূপে উভয়ে পরম্পর পরম্পরের স্তরতি করিতে- 

ছেন, এমন সময়ে এক বৈষ্ব ব্রাঙ্ণ আসিয়া প্রণাম 

করিয়। প্রভূকে নিমন্ত্রণ করিলেন। গৌরচন্্র নিমন্ত্রণ গ্রহণ 

করিলেন এবং ঈষৎ হাঁসিয় রামানন্দকে বলিলেন, “তোমার 

মুখে রুষ্খ কথা শুনিতে আমার বড় অভিলাষ আছে, যেন 
আবার তোমার দর্শন পাই 1৮ রায় বলিলেন, “্যদ্দি এই নরাধমকে 

উদ্ধার করিতে আসিয়াছ, তবে দিন কয়েক এখানে থাকিয়া 

আমার এই চঞ্চল, অপবিত্র মনকে শুদ্ধ ও শান্ত করিয়। 

কৃতার্থ কর ।” রাজা প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন ; গৌরহরি 

সেই ব্রাহ্মণের বাটী গিয়া মধাহ্ছ ভোজনাদি সমাপন 

করিলেন । 

সন্ধ্যা হইল প্রাভু মান করিয়। রাজার জন্য অপেক্ষা 

করিতেছেন, এমন সময় রাজ রামানন্দ রায় একমাত্র পরিচারক 

সমভিব্যাহারে তথায় আসিয়া মহাপ্রভুকে গণাম করিলেন । 
প্রভু রাজাকে আলিঙ্গন করিলেন। দুই জনে কথোপকথন 

আরম্ভ হইল 

প্রভু কহে পড় শ্লোক, সাধ্যের নির্ণয় 

রায়কহে সধন্মীচরণে বিষুভক্তি হয়। 
প্রভৃকহে এহো বাহু আগে কহ আর 
রায়কহে কুক কর্ম্ার্পণ সর্ধ সাধ্যসার । 
প্রভৃকহে এহে৷ বাহু আগে কহ আর 

রায়কহে স্বধর্ম ত্যাগ এই সাধ্যসার। 
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প্রভুকহে এহে। বাহন আগে কহ আর 
রায়কহে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি সাধ্যসার। 
প্রাভৃকহে এহো বান আগে কহ আর 

রায়কহে জ্ঞানশুন্য ভক্তি সাধ্যসার। 

প্রভৃকহে এহো হয় আগে কহ আর 

রায়কহে প্রেমভক্তি সর্ব সাধ্য সার। 
প্রাভৃকহে এহো! হয় আগে কহ আর 

রায়কহে দাস্ত প্রেম সর্ধ সাধ্যসার | 

প্রভুকহে এহো! হয় আগে কহ আর 

রায়কহে সখ্য প্রেম সর্ব সাধ্যসার ৷ 

প্রভৃকহে এহে! উত্তম আগে কহ আর 

রায়কহে বাৎ্সল্য প্রেম সর্ব সাধ্যসার ৷ 
প্রভুকহে এহো উত্তম আগে কহ আর 
রায়কহে কান্ত ভাব সর্ব সাধ্যসার ৷ 
প্রাভুকহে এই সাধ্যাবধি সুনিশ্চয় 
রূপা করি কহ যদি আগে কিছু হয়। 

রায়কহে ইহার আগে পুছে হেন জনে 

এতদিন নাহি জানি আছয়ে ভুবনে । 
ইহার মধ্যে রাধার প্রেম সাধ্য শিরোমণি 
যাহার মহিম। সর্ব শান্ত্রেতে বাখানি। 

রাজ। রামানন্দ রায় রাধাকু্ণ প্রেম তত্ব ব্যাখ্যা করিলেন । 

শুনিয়া শ্রীচৈতন্য রাজাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া, প্রেমাবেগে 
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উভয়ে গলাগলি করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। বিভাবরী 

প্রভাত হইল | বিদায় কালে রাম রায় প্রভুর চরণ ধরিয়। 
মিনতি করিয়া! বলিতে লাগিলেন, “যদি আমাকে কুপা করিতে 
এখানে আগমন করিয়াছ, তবে কিছু দিন থাকিয়া আমার 

ুষ্টমনকে পরিশুদ্ধ করিয়। দাও 1” প্রভু কহিলেন, “তোমার গুণ 
গুনিয়া আমি আসিয়াছিলাম, রাধারুষ্জ প্রেমতত্ব শুনিয়। 

ক্ুতার্থ হইলাম । দুদশ দিনের কথা কি বলিতেছ, যতদিন 

বাঁচিব, ততদিন তোমার সঙ্গ ছাঁড়িতে পারিব না। নীলাচলে 

দুইজনে একত্রে থাকিয়া কুষ্ণকথায় জীবন অতিবাহিত করিব 1৮ 
উভয়ে নিজ নিজ কার্যে চলিয়া গ্রেলেন। সন্ধ্াকালে 

রাজা রামানন্দ রায় আবার আসিয়। প্রভুর সহিত মিলিত 

হইলেন। নিভৃতে বসিয়া আনন্দিতচিতে কথাবার্তা আরম্ত 

করিলেন। প্রভু জিজ্ঞাসা করিতেছেন, রাজ। প্রম্মের উত্তর 
দিতেছেন। 

প্রভৃকহে কোন্ বিষ্যা বি্যামধ্যে সার ? 
রায়কহে ক্নষ্ণভক্তি বিন! বিদ্যা নাহি আর। 

কীর্তিগণমধ্যে জীবের কোন্ বড় কীত্তি? 
রুষ্ণপ্রেম-ভক্ত বলি:যার হয় খ্যাতি | 

সম্পত্তিমধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি ? 

রাধারুষে প্রেম যার সেই বড় ধনী | 

দুঃখমধ্যে কোন্ ছুঃখ হয় গুরুতর ? 

রুষ্ণভক্তি-বিরহ বিন্বু দুঃখ নাহি আর । 
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মুক্তমধ্যে কোন্ জীব মুক্ত করি মানি ? 

কুষ্ণপ্রেম সাধে সেই মুক্ত শিরোমণি । 

গানমধ্যে কোন্ গান জীবের নিজধর্্ধ ? 

রাধাক্লষ্ণের প্রেম কেলি যে গীতের মন্থন । 

শ্রেয়োমধ্যে কোন্ শ্রেয় জীবের হয় সার ? 

কৃষ্ণতক্ত-সঙ্গ বিনা শ্রেয়ঃ নাহি আর । 

কাহার স্মরণ জীব করে অনুক্ষণ ? 

র্ুষ্কনাম-গুণলীল। গ্রধান স্মরণ । 

ধ্যেয়মধ্যে জীবের কর্তব্য কোন্ ধ্যান ? 

রাধাকুষ্-পদান্থুজ-্যান সবার প্রধান । 
সর্ধত্যজি জীবের কর্তবা কাহ। বাস ? 

শ্ীর্ন্দাবন-ভূমি বাহ নিত্য লীল। রাস। 

শ্রবণ মধ্যে জীবের কোন্ শ্রেষ্ঠ শ্রবণ ? 

রাধারুফ্ণ-প্রেম-কেলি কর্ণ রসায়ন । 

উপান্যঠের মধ্যে কোন্ উপাস্ত গাধান ? 

শ্রেষ্ঠ উপান্ যুগল রাধারুক্ নাম । 

মুক্তি ভক্তি বাঞ্ছে যেই কাহা দোহার স্থিতি ? 
স্থারর দেহ দেবদেহ যৈছে অবস্থিতি | 

অরসঙ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান নিশ্বকলে 
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাত্র মুকুলে । 
অভাগ্িয়। জ্ঞানী আম্বাদয়ে গুক্ষজ্ঞান 

রুষ্ণপ্রেমান্ত পান করে ভাগ্যবান । 
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এইরূপে কুষ্ণ কথায়, নৃত্যগীত, রোদনে রাত্রি শেষ হইল। 

প্রাতঃকালে উভয়ে নিজ নিজ কার্ষ্য চলিয়। গেলেন । 

একদিন রাঁজ। রামানন্দ প্রভূপদ ধরিয়া নিবেদন করিলেন, 

«এই কয়দিনে কুষ্ণতত্ব, রাধাতত্ব্, প্রেমতত্ব, লীলাতত্ব, রসতত্ব 

কত তত্রই আমার চিত্তে প্রকাশ করিলে। আমি দেখিতে 

পাই যেন তুমি বংশীবদন শ্ঠামসুন্দর রূপে, ভাবময় কমল-নয়নে 
আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছ ৮ গৌরচন্দ্র উত্তর করিলেন, 
“রাধারুষে তোমার কিনা প্রগাঢ় প্রেম, সেইজন্য এইরূপ 

দেখিতেছ।” রাঁয় বলিলেন, *্প্রভূ, তুমি ভারি ভুরি ছাড়িয়া 
দাও, আমি সব বুবিয়াছি। শ্রীরাধিকার ভাঁবকান্তি অঙ্গীকার 

করিয়। গুঢ়রূপে প্রেম-রস আস্বাদন করিবার জন্ ভূতলে অবতীর্ণ 
হইয়াছ। ন্ব ইচ্ছায় আমাকে উদ্ধার করিবার জন্য এখানে 

আসিয়াছ, এখন ছলনা করিতেছ কেন?” প্রভু রামানন্দের 
কথায় হাসিয়া তাহাকে একাধারে সৌন্দর্য্য, মাধুর্য ও বিরাট 
ভাব মিশ্রিত অপরূপ রূপ দেখাইলেন। রূপ দেখিয়া রাজ। 

রামানন্দ রায় মুর্চিত হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন । 
এইরূপে প্রভূ রামানন্দ সঙ্গে রুষ্ককথা প্রসঙ্গে, নিথুঢ় 

ব্রজের রস লীল!। বিচারে, পরমানন্দে দশদিন কাটাইলেন। 
অবশেষে বিদায়ের দিন উপস্থিত হইল। বিদায়কালে প্রভু 
বলিলেন, “তুমি বিষয়ভোগ ছাড়িয়া নীলাচলে চল। আমিও 

তীর্থ পর্যটন সমাপন করিয়া শীত্রই সেখানে তোমার 
সহিত মিলিত হইয়। ক্ুঞ্$কথা রঙ্গে সুখে কাল কাটাইব।” 
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এই বলিয়া প্রভু রামানন্দকে আলিঙ্গন করিয়া বিদায় 

দিলেন। 
শ্রীচৈতন্তদেব রাজ! রামানন্দ রায়ের নিকট বিদায় গ্রহণ 

করিয়া, তাহাকে নিজালয়ে পাঠাইয়। দিয়া শয়ন করিলেন। 
প্রতাষে শহ্যা হইতে গাত্রোখান করিয়া, নিকটস্থ হনুমানজীর 
মন্দিরে গমন করিয়া মহাবীর পবনাত্মজকে প্রণাম করিয়! 

প্রব্রজ্যায় বহির্ঠত হইলেন। 

বিছ্ভানগরে নান! ধর্মাবলম্বী লোক বাস করিত। প্রভুর সহিত 
যাহার যাহার সাক্ষাৎ হইল, সকলে নিজ নিজ ধর্মমত পরিত্যাগ 

করিয়া প্রভুর অনুমোদিত বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করিল। রাজা! 
রামানন্দ প্রভুর বিরহে অতিশর ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। 

কাজ কম্ম পরিত্যাগ করিয়া তক্দাদচিত্তে প্রভুর ধ্যান করিতে 

করিতে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন । 

প্রভু রামানন্দ রায়ের নিকট কুষ্ণলীলাম্বতরস আম্বাদন 
করিয়াছিলেন ; বাহার! প্রভুকে দর্শন করিবার সৌভাগ্য লাভ 
করিয়াছিলেন, তাহারাও সেই রস আম্বাদন হইতে বঞ্চিত হন 

নাই। সকলেই কৃষক উপাসক হইয়। ক্ৃষ্ণনাম কীর্তন করিতে 

করিতে পরম আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন। 

প্রভু-“রাম রাঘব ! রাম রাঘব! রাম রাঘব পাহিমাম। 
রুঞ্চ কেশব ! কৃষ্ণ কেশব ! কুষ্ কেশব রক্ষমাম্ ॥” 

এই শ্লোক পড়িতে পড়িতে প্রয়াণ করিলেন । 
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দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 

তীর্থ-পধ্যটন 

বি্ানগর হইতে প্রস্থান করিয়। প্ীচৈতন্যদেব গৌতমী- 

গঙ্গায় স্নান করিয়া! মল্লিকাঙ্জুন তীর্থে আসিলেন ; সেস্থানে 

দাসরাম মহাদেব দর্শন করিলেন! আহোবল নগরে গমন 

করিয়। শ্রীনৃসিংহ মৃত্তি দর্শন করিয়া প্রণতি ও স্তূতি করিলেন । 
সিদ্ধবট যাইয়া সীতাপতি রঘুনাথমূত্তি দেখিয়। প্রণতি ও স্তুতি 
করিলেন । সিদ্ধবটে এক বিপ্র তাহাকে নিমন্ত্রণ করিলেন । 

সেই বিগ নিরস্তর কেবল রামনাম করিতেন। রামনাম ভিন্ন 

অন্ত নাম মুখে আনিতেন না। সেইদিন তথায় ভিক্ষা করিয়।, 

সেই ব্রাক্মণকে রূপা করিয়া, গৌরহরি প্রভাতে সেইস্তান ত্যাগ 

করিয়৷ ক্ষন্দক্ষেত্রতীর্থের দিকে অগ্রসর হইলেন । স্বন্দক্ষেত্রে 

কাণ্তিকেয় মুগ্তি এবং ত্রিমঠে ত্রিবিক্রম বামন মুগ্তি দর্শন করিয়া, 
সিদ্ধবটে সেই পরিচিত বিপ্রের আলয়ে পুনরায় গমন করিয়া 
দেখিলেন যে, ব্রাঙ্ষণ এক্ষণে আজন্মঅভ্যন্ত রামনাম পরিত্যাগ 

করিয়। কুষ্ণনাম লইতেছেন। মহাপ্রভু সেই ত্রাঙ্গণকে জিজ্ঞাস। 

করিলেন, «পুর্বে তুমি অবিরত রামনাম লইতে, এখন কেন 
রুষ্ণনাম লইতেছ ?” বিপ্র উত্তর করিল, «ইহা৷ তোমার দর্শনের 

ফল। আমার বাল্যাবধি রামনাম গ্রহণের অভ্যাস ঘুচিয়৷ গিয়া 
তোমার অনুকরণে কুষ্ণনাম লওয়া অভ্যাস হইয়াছে” এই 
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বলিয়। বিপ্র প্রভূকে প্রণাম করিল; প্রভুও তাহাকে রুপা করিয়া 
রূদ্ধকাশী অভিমুখে যাত্রা! করিলেন। 

রদ্ধকাশীতে আগমন করিয়া শিব দর্শন, প্রণাম ও স্বাদ 
শেষ করিয়া, তন্নিকটবস্তী একটা গ্রামে গিয়া একটী ত্রাঙ্গণ 
বাটিতে আতিথ্যগ্রহণ ও বিশ্রাম করিলেন। প্রভু একজন 
পরম বৈষ্ণব, ইহা জানিতে পারিয়া জনৈক বৌদ্ধাচার্য্য 
ও তাহার শিষ্যগণ, প্রভৃকে অপদস্ত করিবার জন্য একটা 
পাত্রে অপবিত্র অন্ন লইয়া আসিয়া, প্রভুর সম্মুখে বিষ্ু- 
গুসাদ বলিয়! রক্ষা করিল। অকন্মাৎ এক রবৃহদাকার বিহঙ্গম 

আসিয়৷ সেই অন্নপূর্ণ পাত্রটা চঞ্চুপুটে লইয়া! উড্ভীয়মান হইল। 

সেই অপবিত্র অন্নগুলি শিষ্যদিগের মস্তকে পতিত হইল; এবং 

সেই থাল! খানি তির্য্যকভাবে বৌদ্ধাচার্যের মাথায় পতিত 
হওয়ায় বৌদ্ধাচার্যের মস্তক কাটিয়া গেল; আচার্য মৃর্চছিত 
হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। শি্াগণ হাহাকার করিতে 
করিতে জ্রীচৈতন্তচরণে স্মরণ লইল। প্রভু সকলকে আচার্য্য- 

দেবের কর্ণে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতে পরামর্শ দিলেন । নামের 
এমনি মহিম! বে, শিষ্যগণ আচার্য্যের কণে ক্ুষ্ণনাম উচ্চারণ 

করিবামাত্র বৌদ্ধাচার্ধ্য চেতন! প্রাপ্ত হইলেন এবং গাত্রোখান 
করিয়।৷ “হরি 'হরি' বলিতে লাগিলেন। বৌদ্ধাচার্ধ্য, গ্রভুকে 
“রুষ্জ বলিয়! বিনয়পুর্বক সম্ভাষণ করিতেছেন দেখিয়া উপস্থিত 

জনসাধারণ বিন্মিত হইল। 
সেইস্কান হইতে মহাপ্রভু ত্রিপদী ত্রিমল্লে আসিয়! চতুর্ভ,জ 
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বিষুু্তি দর্শন করেন। তথা হইতে বেঙ্কটারে পরিভ্রমণ 
করিয়া, ত্রিপদী আসিয়া শ্রীরাম রঘুনাথ দর্শন, প্রণাম ও স্তবন 

করিয়া, দয়াময় প্রভু পানানরসিংহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। 

প্রেমাবেশে শ্রীনৃসিংহদেবকে দর্শন, প্রণতি ও স্ততি করিয়! 

সমাগত যাবতীয় লোককে চমতরুত করিলেন । তারপর প্রভু 

শিবকাধ্ধীতে--শিব 

বিষ্ণু কাঞ্চীতে-_লক্ষমীনারায়ণ 
ত্রিমল্ল 

ত্রিকালহস্তিতে-_মহাদেব 
পক্ষতীর্থে- শিব 

রদ্ধকোলতীর্থে- শ্বেতবরাহ 

পিতাম্বরে--শিব 

শিয়ালীতে-_-ভৈরবী দেবী 
কাবেরী-তীরে- গোসমাজশিব 
বেদাবনে--অস্তলিঙ্গ শিব 

দেবস্থানে-_বিষ্ু ; শ্রীবৈষব সম্প্রদায়ের তীর 
কুম্তকর্ণ কপালের সরোবর 

শিবক্ষেত্রে--শিব 

পাপনাসনে--বিষুঃ 

প্রভৃতি নানা! তীর্ঘে নানারপ দেবতা দর্শন, প্রণাম ও বন্দনা 
করিয়। অবশেষে শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে আসিয়। উপনীত হইলেন । 

কাবেরী নদীতীরে গ্ীরঙ্গনাথের মন্দির । কাবেরী নদীতে 
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স্নান করিয়। শ্রীরঙ্গনাথ দর্শন করিলেন। প্রণাম ও বন্দন৷ করিয়। 
ক্কৃতার্থ হইলেন। তাহার ভাবাবেশে নৃত্য দর্শন করিয়া এবং 

হরিনাম সঙ্কীর্তন শ্রবণ করিয়া আপামর জনসাধারণ চমতকৃত 

হইল | 

বেস্কটভট্ট নামে প্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায় ভূক্ত এক ব্রাহ্মণ গরভুকে 
নিমন্ত্রণ করিয়! গৃহে লইয়া গেলেন। প্রসভুর মধ্যাহ্ছভোজনাদি 
শেষ হইলে বেঙ্কট নিবেদন করিলেন, “প্রাতু, চাতুন্মাস্তঞ্* উপস্থিত 
হইয়াছে । আপনি রুপা করিয়া এই চারিমাস আমার ভবনে 

অবস্থান করিয়া, কুষ্ককথা কহিয়া আমাকে নিস্তার করুন।” 

প্রভু বেঙ্কটের প্রার্থনায় সম্মত হইয়া চারিমাস তথায় অতিবাহিত 
করিলেন । 

এই চারিমাস, প্রভূ প্রত্যহ কাবেরীনদীতে স্নান করিয়া, 

শ্রীরঙ্গনাথ দর্শন ও তাহার সম্মুখে নর্তনকীর্তন করিয়া পরম সুখে 

রুষ্ণকথ1 কহিয়। কাটাইলেন। তাহার সেই দেবছুল্পভ সুকুমার 
তনু ও অলৌকিক প্রেমচেষ্টার কথা শুনিয়া, দলে দলে তাহাকে 

দেখিতে আসিতে লাগিল এবং তাহার দর্শনলাভ করিয়া 
সংসার স্বাল! হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে লাগিল । দলে দলে 

সস 

* রথযাত্রার পর শু ক্লান্বাদশী হইতে জগদ্ধাত্রী পূজার পর শুক্লাাদশী 
পর্যযস্ত এই চারিমীসকে চাতুর্মান্ত বলে। এই সময়ে বর্ধাকাল বলিয়া, 

যতদিন না বর্ষা শেষ হয় ততদিন পর্য্যন্ত সন্ন্যাসী পরিব্রাজকেরা তীর্থ 
পর্যটনে বহির্গত না হইয়া একস্থানে কালাতিপাত করেন। 
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রুষ্চতত্ত হইয়া, ক্লুঞ্জনাম বিন! অন্তনাঁম মুখে আনিত না। 

শ্রীরঙ্গক্ষেত্রের ব্রাহ্ষণগণ প্রত্যেকে একদিন করিয়। গ্রভুকে 

নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করাইল। কিন্তু যখন চাতুম্মীব্য শেষ 

হইল, অনেকের তাহাকে নিমন্ত্রণ করিবার সৌভাগ্য হইল না। 

শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে এক বৈষ্ণব ব্রাঙ্গণ দেবালয়ে বমিয়। অগ্তাদণ 
অধ্যায় শ্রীমস্াগবদ্গীতা আনন্দে ও অভিনিবেশ সহকারে 

আগ্োপান্ত পাঠ করিতেন। তাহার পাঠ অশুদ্ধ হইত বলিয়া 

কেহ ব! তাহাকে নিন্দা করিত, কেহ বা তাহাকে উপহাস 

করিত। ব্রাঙ্গণ কাহারও বাক্যে কর্ণপাত করিতেন না। 

একদিন জ্রীচৈতন্থদেব তাহার পাঠ শুনিলেন। পড়িতে 

পড়িতে ব্রান্মণের শরীরে পুলক, অশ্রু, কম্প, স্বেদ প্রভৃতি 
সাত্বিক ভাবের উদয় হইতেছে দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন 

এবং ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহাশয় গীতা পাঠে আপনার 

এত আনন্দ, এত মুখ কিসে হয় 2” ব্রাহ্মণ উত্তর করিল, 

“মহাশয়, আমি মূর্খ, আমি শব্দার্থ পর্যন্ত জানি না; আমি গুরুর 

আজ্জায় গীত। পাঠ করি; শুদ্ধাশুদ্ধ আমার জ্ঞান নাই | কিন্ত 
আমি যতক্ষণ গীত। পাঠ করি ততক্ষণই দেখিতে পাই যে, 

নব জলধরশ্যাম শ্রীরুষ্ণ অঞ্জনের রথে বসিয়া, হস্তে অশ্বের 

বন্ধা ধারণ করিয়। অধ্জ্বনকে হিত উপদেশ দ্রিতেছেন। তাহ! 

দেখিয়া আমার হৃদয় আনন্দরসে আপ্লুত হয়, আমি গীতাপাঠ 

ছাঁড়িতে পারি না” “তোমারই গীত। পাঠে সম্পূর্ণ অধিকার 

আছে। তুমিই গীতার সারমন্ হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে 
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পারিয়াছ। তুমি ধন্য 1” এই বলিয়! প্রভু ব্রাহ্ষণকে আলিঙ্গন 

করিলেন। 

বেঙ্কট ভট্ের সহিত প্রভুর বনুদ্ব হইল । সেই সখ্য ভাব 
দিন দিন বাঁদ্ধত হইতে লাগিল। দুইজনে হাস্য পরিহাস ও 

কুষ্ণকথাঁয় কালযাঁপন করিয়া চারিমাঁম অতিবাহিত করিলেন । 

এই রূপে চাতুম্মীস্ত অবসান হইলে শ্রীশচীনন্দন প্রণাম করিয়া, 
জ্ীরঙ্গনাথের নিকট বিদায় লইয়। তীর্ঘভ্রমণে দক্ষিণদিকে যাত্রা 

করিলেন। বেঙ্কট ভট্ট তাহার অনুসরণ করিল। প্রভু অনেক 
বুঝাইয়া বেঙ্কটকে প্রাতিনির্ত্ত করাইয়া, বাটা পাঠাইয়া দিলেন। 

তাহার পর গৌরহরি খষভ পর্বতে আসিয়া নারায়ণ দর্শন, 
প্রণাম, অষ্চনা ও বন্দনা করিলেন। গঘৌরহরি জানিতে 

পারিলেন যে, মাঁধবেন্দ্রপুরীর অন্ততম শিষ্য পরমানন্দপুরী, 

নিকটে এক ব্রাহ্মণের বাটীতে চাতুর্্াস্ত যাঁপন করিতেছেন। 
মহাপ্রভু পুরীরগ্গোসাঞ্চি এর নিকট গমন করিয়া চরণ বন্দন! 
করিলেন; পুরীগৌসাঞ্জ তাহাকে প্রেমালিঙ্গন করিলেন । 

দুইজনে সেই বিপ্রগৃহে কৃষ্ণকথা-রঙ্গে তিনদিন অতিবাহিত 
করিবার পর, পুরীরগ্গোসাঞ্ি বলিলেন যে, তিনি এখান হইতে 

পুরুষোত্তমে জগন্নাথ দর্শন করিয়! গঙ্গাক্নীনের জন্য গৌড় দেশে 

গমন করিবেন। মহাপ্রভু তাহাকে পুনঝ্বার নীলাচলে যাইবার 

জন্য অনুরোধ করিয়া বলিলেন, “আমিও শীঘ্র সেতুবন্ধ 

রামেশ্বর দর্শন করিয়া নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করিব। আমার 

একাম্ত অভিলাষ যে আপনার নিকট থাকি। দয়া করিয়া 
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নীলাচলে আসিবেন।” পরমানন্দপুরী নীলাচলভিমুখে যাত্রা 

করিলেন এবং মহাপ্রভু শ্রীশৈলে গমন করিয়া শিবছুর্খ। দর্শন 

করিলেন। 

শ্্রীশৈল হইতে কামকোঠ্ঠী ; কামকোষ্ঠী হইতে দক্ষিণমথুর 
আগমন করিলেন। দক্ষিণমথুরা ক্লুতমাল। বা ভেগাই নদী 

তীরে অবস্থিত। এক রামভক্ত ব্রাঙ্গণ তাহাকে নিমন্ত্রণ 

করিলে মহাপ্রভু কৃতমালায় স্নান করিয়৷ মধ্যাহ্ছে তাহার গৃহে 

আগমন করিলেন। দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে ; সেবার 

কোনও আয়োজন করা হয় নাই দেখিয়! প্রভু তাহাকে ইহার 

কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাক্গণ রামভাবে বিভোর ছিলেন, 
উত্তর করিলেন, “আমি বনে বাস করি, এখানে রন্ধনের সামগ্রী 

পাওয়! যাঁয় না, লক্ষ্মণ দূরদেশ হইতে বন্য ফলমূল আহরণ 

করিতে গিয়াছেন, লইয়া আমিলে সীতাদেবী রন্ধন করিবেন ।” 

মহাপ্রভু ব্রাঙ্মণের উপসনার পদ্ধতি দেখিয়া পরম পরিতোষ 
লাভ করিলেন। তৃতীয় প্রহর অতীত হইলে বিপ্রা রন্ধন 

করিয়া, প্রভুর সেবা লইয়া নিজে উপবাসী রহিলেন। মহাপ্রভু 

জিজ্ঞাস করিলেন, “তুমি উপবাস করিতেছ কেন ? আর কেনই 

ব৷ হা হুতাস করিতেছ ?” ব্রাক্ষণ উত্তর করিল, “জগন্মাতা 

মহালক্ষ্ী সীতাঠাকুরাণীকে রাক্ষস স্পর্শ করিয়াছে, ইহা আমাকে 
গুনিতে হইল। এই দুঃখে আমার দেহ জ্বলিয়া যাইতেছে ; 

কিন্তু প্রাণ বহির্গত হইতেছে না। এ শরীর ধারণ করিবার আর 
আমার ইচ্ছা! নাহ।” মহাপ্রভু ব্রাহ্মণকে প্রবৌধ দিয়া বলিলেন, 
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“চিদানন্দমুত্তি, ঈশ্বরপ্রেয়সী সীতাদেবীকে প্রাকৃত ইন্দ্রিয় দ্বারা 
স্পর্শ করা ঘূরে থাকুক দর্শন কর! যায় না। রাবণের আগমন 

মাত্র সীতাদেবী অন্তর্থিতা হন। রাবণ মায়াসীতা হরণ 

করিয়াছিল, ইহাই শাস্ত্রের মন্দ; ভূমি আমার কথায় বিশ্বাস 

কর।” ব্রাহ্মণ প্রভুর কথায় বিশ্বাস করিয়া, আত্মহত্যার সঙ্কল্প 
পরিত্যাগ করিয়া আহার করিলেন । 

প্রভু ক্ৃতমালায় স্নান করিয়া, দুর্কধেসন যাইয়া রঘুনাথমৃত্তি 

দর্শন করিলেন । মহেন্দ্রশৈলে পরশুরাম বন্দন। করিয়া, ধন্ৃতীর্থে 
ম্নান করিয়া, সেতুবন্ধ রামেশ্বরে শিবদর্শন করিয়া, বিশ্রাম 

করিলেন। অপরাহ্ছে বিপ্র সভায় কুর্পুরাণ পাঠ শুনিতে 
গেলেন ! সে দিন পতিব্রতাউপাখ্যানে রাবণ কর্তৃক মায়াসীতার 

হরণবিষয় ব্যাখ্যা হইতেছিল। তিনি শুনিলেন যে, জগন্মাত। 

সতীকুলশিরোমণি, জনকনন্দিনী, শ্রীরামগৃহিণী সীতা, রাবণকে 
দেখিবামাত্র অগ্নির শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। অগ্রিদদেব সীতাকে 

পার্বতীর নিকট রক্ষা করিয়া, রাবণকে মায়াসীত৷ দ্বারা 

বঞ্চনা করেন। পরে যখন রঘুনাথ রাবণকে সবংশে নিধন 

করিয়া সীতাকে অগ্রিপরীক্ষা দিবার জন্ক আনয়ন করেন, 

অগ্্র্দেব তখন মায়াসীতা অন্তহিত করিয়া সত্যসীতা 
আনিয়া শ্রীরামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত করেন। প্রভু এই 
ব্যাখ্যা শুনিয়া পরম প্রীত হইলেন। সেই দক্ষিণমথুরা নিবাসী 
রামভক্ত ব্রাঙ্গণের কথা স্মরণপথে উদ্দিত হইলে প্রভু তহার 
জন্য কুর্পুরাণের এ পুরাতন পত্রখানি প্রার্থনা করিয়া লইলেন। 
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একখানি নৃতন পত্র লেখাইয়৷ সেই পুস্তক মধ্যে রাখাইলেন এবং 
দক্ষিণমথুরায় ফিরিয়া গিয়! ত্রাঙ্ষণকে সেই পত্রখানি প্রদান 

করিলেন। পত্রখানি পাইয়া, বিপ্র গৌরহরির পদযুগল ধারণ 
করিয়া আনন্দে অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, 

“তুমি সাক্ষাৎ শ্রীরঘুনন্দন ; সন্ন্যাসীর বেশে আমাকে দর্শন দিয়া 

আমাকে মহাদ্বঃখ হইতে পরিত্রাণ করিলে ।” গৌরহরি সেইস্থানে 
রাত্রি ধাপন কৰিলেন । 

তদনস্তর শ্রীগৌরচন্দ্র তাত্রপর্ণা নদীর কুলে কুলে পাগ্যদেশ 
ভমণ করিলেন । তথ হইতে 

নয়ত্রিপদা 

চিয়ড়তাঁলা তীর্থে__ছ্রীরাম-পক্ষ্মণ 

তিনকাঞ্চীতে--শিব 

গজেন্খ মোক্ষণে__বিষুমূত্তি 

পানাগড়ি তীর্থে-_সীতাপতি 
চামতাপুরে- ্ীরাম-লক্ষ্মণ 
শ্রীবৈকৃ্ঠে-_বিষু 
মলয় পর্বতে--অগস্ত্য 

কন্যা কুমারীতে-_পার্বতীর কুমারী মুন্ডি 
আমলকীতলায়--শ্রীরামমৃ্তি 

দেখিয়া গৌরহরি মল্লারদেশে আগমন করিলেন। এখানে 
ভট্টমারী নামে এক সম্প্রদায় আছে। তমালকার্তিক দেখিয়া। 
বাতাপানীতে রঘুনাথ দর্শন করিয়া সেখানে রজনী অতি- 
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বাহিত করিলেন। এখানে ভট্টমারীরা মহাপ্রভুর সহচর 
কষ্দদাসকে কামিনী-কাঞ্চনের লোভ দেখাইয়া তাহার বুদ্ধিনাশ 

করিলে কুষ্ণদাস ভট্টমারীদের গৃহে গমন করে। মহাপ্রভু 
জানিতে পারিয়া, ভ্টমারীদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া, 

অনেক কষ্টে রুষ্দাসকে তাহাদের কবল হইতে উদ্ধার 
সাধন করিয়া লেই দিনই পয়ন্বিনী নদীতীরে চলিয়। 

যান। 

সেই নদীতে স্নান করিয়া, আদিকেশব মন্দিরে কেশব দর্শন 

করিয়া প্রেমাবেশে নতি-স্ততি, নৃত্যগীত করিতে লাখিলেন। 
তাহার প্রেমভাব দেখিয়া জনসাধারণ চমত্রুত হইল এবং 

প্রভুকে সমাদর করিয়া দলে দলে তাহার শিশ্তত্ব গ্রহণ করিল। 
ভক্তগণের সহিত অনেক কৃষ্তকথা হইল । পরে তিনি জানিতে 

পারিলেন যে এখানে ব্রক্ষসংহিতা" নামক এক পুথি আছে। 

পুঁথি দেখিতে পাইয়া তিনি অপার আনন্দলাভ করিলেন। 
বহু যদ্বু করিয়া এ পুথি লেখাইয়া লইলেন। ব্রহ্মংহিতা 

একখানি সিদ্ধান্তশান্ত্র। শ্রীগোবিন্দের মহিমা বুবিবার এমন 

দ্বিতীয় গ্রন্থ আর নাই। ইহা যাবতীয় বৈষ্ণবশাস্ত্র মধ্যে 

সর্বশ্রেষ্ঠ । অল্লকথায় কোনও শান্তর এরূপ হুদয়গ্রাহী সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইতে পারে নাই । তদনম্তর 

ত্রিবঙ্কু রাজ্যে-_অনম্ভ পন্মনাঁভ ও শ্রীজনার্দন 

পয়োফীতে-_শক্ষরনারায়ণ 

জ্ীমতশঙ্করা চার্য্য প্রতিষ্টিত-_সিংহারী মঠ 
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তুঙ্গভদ্রা নদীতীরে-_মৎস্যতীর্থ 

ইত্যাদি দর্শন করিলেন । 

ইহার পর শ্রীগৌরাঙ্গ উদ্দিপী নগরে আসিয়া, উডভুপরৃষ্ণ 
দেখিয়া মহাসুখী হইলেন; এবং প্রেমাবেশে নৃত্যগীত করিতে 

লাগিলেন। উড়ুপক্কঞ্চ সম্বন্ধে এক কিংবদন্তী আছে । কোন 

বণিকের অর্ণবপোত সমুদ্রমধ্যে জলমগ্র হয়। সেই নৌকায় 

গোপীচন্দন-স্ত্তিকার মধ্যে পরম রমণীয় গোপালরুফ্কমূত্তি 
প্রোথিত ছিল। মধ্বাচার্ধ্যকে স্বপ্রাদেশ হওয়ায়, তিনি উহাকে 

আনিয়া উদ্দিপী নগরে স্থাপন করিলেন । তত্ববাঁদীগণ অগ্যাপি 

তাহার সেবা করিতেছেন । মধ্বাচার্যের অনুবর্তীগণকে 

তর্বাদী বলে। তত্ববাদীগণ প্রভুকে মায়াবাদী সন্ন্যাসী জ্ঞান 
করিয়া প্রথমে সম্ভাষণ করেন নাই। পরে তাহার প্রেমাবেশ 

দেখিয়া চমতক্লুত হইলেন, এবং তাহাকে পরম বৈষ্ণব জ্ঞান 

করিয়। অতি সমাদ্রে তাহার সংবর্ধন। করিলেন । গৌরচন্দ্ 
দেখিলেন, ততন্ববাদীগণ বৈষ্ণব বলিয়৷ পরিচয় দিয়া বিশেষরূপ 

গর্ব অনুভব করিতেছে । ইহা! অবগত হইয়া তাহাদ্দিগের 

সহিত কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। তত্ববাদীদিগের 

আচাধ্যকে শাস্ত্রে বুৎপন্ন দেখিয়া, প্রভু অতি দীনভাবে প্রশ্ন 

করিলেন, 
“সাধ্যসাধন আমি না জানি ভালমতে। 

সাধাসাধন শ্রেষ্ঠ জানাহ আমাতে ॥৮ 

আচার্ধ্য উত্তর করিলেন, “বর্ণাশ্রমধর্্ম ও শ্রীকৃষে। কর্্মফল- 
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অর্পণ রুষ্ণভক্তের শ্রেষ্ঠ সাধন। পঞ্চবিধ মুক্তিলাভ করিয়া 
বৈকুষ্ঠে গমনই শ্রেষ্ঠ সাধ্য, শান্ত্র এই উপদেশ দিতেছে” 
প্রভু বলিলেন, “শাস্ত্রের বিধান এই যে, হরিনাম শ্রবণ, কীর্তনই 

রুষ্তপ্রেম-সেবারপ ফলের পরমসাধন। ভগবান শ্রীরুষ্ণের 

গুণাদি শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, পুজা, বন্দন, দাহ্য, 

সখ্য ও আত্ম নিবেদন এই নবলক্ষণাভক্তিই কুষ্তপ্রেম লাভ 

করিবার উপায়। কুষ্খনাম শ্রবণ, কীর্তন ইত্যাদি করিতে 

করিতে ক্ৃষ্ণপ্রেম হয়। কৃষ্ণপ্রেমই রুষ্ণভক্তের শ্রেষ্ঠসাধ্য ; পরম 
পুরুষার্থ। ভক্তগণ কর্ম ও মুক্তি এই দুই বস্তুই পরিত্যাগ করেন। 

আর, তৃমি আমাকে সন্ন্যাসী দেখিয়া, প্রবঞ্চনা করিয়। তাহাকেই 

সাধ্য-সাধন লক্ষণ বলিয়। নির্দেশ করিলে ।” তত্বাচার্ধ্য প্রভুর 

বৈষ্ণবতা৷ দেখিয়। বিস্মিত হইলেন । মনে মনে লজ্জিত হইয়া 

নিবেদন করিলেন, “আপনি যাহ! বলিলেন, বৈষ্বের পক্ষে তাহা 

সুনিশ্চিত সত্য ; তথাপি মধ্বাচার্্য যাহ! নির্দেশ করিয়াছেন, 

তদৃস্প্রদ্ায়ভূক্ত সকলে তাহাই আচরণ করে।” প্রভু বলিলেন, 
“কন্মী ও জ্ঞানী উভয়েই ভক্তিধনে বঞ্চিত; তোমাদের 
সম্প্রদায়েও আমি সেই লক্ষণ দেখিতেছি | তবে তোমাদের 

সম্প্রদায়ে একটি বিশেষ গুণ পরিলক্ষিত হইতেছে যে, সত্য 
বিগ্রহ প্রতিষ্ঠ। করিয়া তোমরা ঈশ্বর প্রণিধান করিতেছ।” 

তাহার পর গৌরহরি ফন্তৃতীর্ঘ, ব্রিতকুপ, বিশাল! খিরিবর্স, 
পঞ্চাপ্পরা তীর্থ ভ্রমণ করিলেন। গ্নোকর্ণ শিব, দ্বৈপায়নী, 

সুর্পারক তীর্থ দর্শন করিলেন। কোলাপুরে লক্ষ্মী, ক্ষীর তগবতী, 
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লাঁজগণেশ, চৌঁরাভগবতী দর্শন করিয়া, তথা হইতে গৌরান্তর 
ভীম! নদীতীরে পাগুপুরে বিঠ্লঠাকুর দেখিয়া পরম আনন্দ 
পাইলেন। প্রেমাবিষ্ট প্রভুর নর্ভন কীর্ডভন দেখিয়া সকলে 
চমতরুত হইলেন। এক বিপ্রা তাহাকে নিমন্ত্রণ করিলে গ্াভ 

তথায় ভিক্ষা করিতে গিয়া একটা শুভ সংবাদ পাইলেন যে, 

স্বীমন্মাধব্পুরীর শিষ্য, শ্রীরঙ্গপুরী সেই গ্রামে এক বিপ্র 

গৃহে অবস্থিতি করিতেছেন। এই সমাচার অবগত হইয়। 

প্রভূ অনতিবিলম্বে শ্রীরঙ্গপুরীর চরণদর্শনার্থ সেই বিপ্রগৃহে 
আসিয়৷ উপস্থিত হইলেন, এবং তাহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত 
করিলেন। শ্ীরক্ষপুরী, গৌরের প্রেম, অশ্রু, পুলক, কম্প, ঘর 
গ্রভৃতি সাত্বিক ভাব দেখিয়া বিশ্মিত হইলেন এবং তাহাকে 
ধারণ করিয়া বলিলেন, “পাদ উঠ, উঠ; তোমাকে দেখিয়া 
আমি হৃদয়ে স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারিতেছি যে, আমার 
ইষ্টদেবের সহিত তোমার কোন সম্বন্ধ আছে। তাহা না হইলে 

এরূপ প্রেম এরূপ সাত্বিকভাব অন্যের পক্ষে অসম্ভব” 

প্রভুকে ভুমি হইতে উত্তোলন করিয়া, গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া, 
গলাগলি করিয়া উভয়ে রোদন করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ 
পরে উভয়ে ধৈর্ধ্যাবলম্বন করিলে, প্রভু ঈশ্বরপুরীর সহিত তঁণহার 
সম্বন্ধের বিষয় পুরীগৌসাঞ্জিকে অবগত করাইলেন। এইরূপে 

দুইজনে পাঁচ সাত দিন কৃষ্ককথা-প্রসঙ্গে অতিবাহিত করিলেন। 

্্ীক্ষপুরী কৌতুক করিয়৷ প্রভুর জন্মস্থান জিজ্ঞাসা করিয়া 
জানিতে পারিলেন যে, শ্রীনবছ্ীপধাম তাহার জন্মস্থান । এই কথা 
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গুনিয়া গ্রীরঙ্গপুরী বলিলেন, “পূর্বে আমি শ্রীমাধবপুরীর সহিত 

নদীয়৷ নগরীতে গিয়া জগন্নাথ মিশরের ঘরে অতিথি হইয় 

ভিক্ষা করিয়াছিলাম। জগন্নাথের পতিব্রত। স্নেহময়ী ব্রাহ্মণী 
রন্ধনকার্ষ্যে অতি নিপুণ! ছিলেন । তিনি মৃষ্তিমতী জগদ্ধাত্রী ; 

অতি বাৎসল্যসহকারে পুত্রের ম্তায় আমাদিগকে আদর করিয়। 
মোচারঘণ্ট ইত্যাদি আহার করাইয়াছিলেন; তাহার আস্বাদ 

এখনও বিস্মাত হইতে পারি নাই। তাঁহার এক উপযুক্ত 

পুত্র অতি অল্পবয়সে সন্ন্যাসধর্মম গ্রহণ করিয়াছিলেন; তাহার 

নাম শঙ্করারণ্য ! তিনি এই তীর্থে সিদ্ধিপ্রাণ্ত হইয়াছেন ।” 

শ্ীরক্গপুরীর বাক্য শ্রবণ করিয়৷ শ্রভু বলিলেন, “শঙ্করারণ্য 

আমার পুর্বাশ্রমের সহোদর ভ্রাতা এবং জগন্নাথ মিশ্র 

পূর্বাশ্রমের পিতা ।” 

এইরূপে সম্ভীষণাদির পর ঞ্রঞ্গপুরী দ্বারকা চলিয়া 

গেলেন। শ্রীগৌরচন্দ্র আরও তিন চাঁর দিন ব্রাহ্মণের গৃহে বাস 

করিয়। পাগুপুর পরিত্যাগ করিয়! ক্ষ্বেণ। নদীতীরে আগমন 

করিলেন । তথায় নানা তীর্থ, নানা দেবমুদ্তি দর্শন করিতে 
করিতে প্রভু এক গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । সেখানকার 
ব্রাহ্ষণগণ পরম বৈষ্ব। একদিন তাহারা “কুষ্ণকর্ণাস্থৃত, 

নামক রুষ্ণলীল! বিষয়ক গ্রন্থ পাঠ করিতেছেন, এমন সময় 
গৌরহরি তথায় আগমন করিলেন। কৃৃষ্ণকর্ণাস্থুত পাঠ শ্রবণ 
করিয়া তিনি পরম পরিতোষ লাভ করিলেন । ব্রিভুবনে 

কুষ্ণকর্ণাস্বৃত গ্রন্থের সমান উপাদেয় পুস্তক আর নাই। যিনি 
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ভক্তিসহকারে নিরম্তর এ পুস্তক অধ্যয়ন করিয়াছেন, তিনিই 
জানেন যে, কৃষ্ণলীলার সৌন্দর্ধ্য ও মাধুর্য বর্ণনা করিতে এবং 
শুদ্ধ রুষ্ণপ্রেম-জ্ঞান লাভ করিবার সাহাধ্য করিতে এমন পুস্তক 

আর নাই। 

ব্রহ্ম সংহিতা ও 'ক্ষ্জকর্ণাম্বৃত' এই ছুইটী পুঁথি যত্বের 
সহিত সংগ্রহ করিলেন। এই দুইটা গ্রন্থ পাইয়া, তিনি এরূপ 
পরমানন্দ লাভ করিলেন, যেন মহামূল্য রত্ু লাভ করিয়াছেন । 

তারপর তাপী নদীতে স্নান করিয়া মাহিম্মতীপুরে আসিলেন। 

নন্মদার তীরে নান তীর্থ দর্শন করিলেন । ধন্ুৃতীর্থ দর্শন 

করিয়া নির্কিন্ধ্যাতে স্নান করিলেন । তথা হইতে খধ্যমুখ 
পর্ধত অতিক্রম করিয়া দণ্ডকারণ্যে আসিলেন। তথায় 
অতির্দ্ধ, অতিস্থুল, অতিউচ্চ এক সপ্ততাল বৃক্ষ বিরাজিত ছিল। 

প্রভু এ রক্ষকে আলিঙ্গন করিবামাত্র সণ্ততালরক্ষ সশরীরে 

বৈকুষ্ঠে চলিয়া! গেল। জনসাধারণ এ রৃক্ষ অন্তহ্থিত হইল 
দেখিয়৷ চমত্রুত হইল এবং সন্গ্যাসীকে রামের অবতার বলিয়। 

স্থির করিল। প্রভু পম্পা সরোবরে গমন করিয়া ম্রান 

করিলেন। তদনন্তর পঞ্চবটীতে আসিয় বিশ্রাম করিলেন । 

নাসিকে ত্র্যস্বক মহাদেব দর্শন করিয়া, ব্রহ্মগিরি হইয়া! গোদাবরীর 

উৎপত্তিস্থান কুশাবর্তে আগমন করিলেন । সপ্তগ্োদাবরী ও 

অন্যান্ত বহুতীর্থ ভ্রমণ করিয়৷ বিষ্যানগররে প্রত্যাবর্তন করিলেন। 

রামানন্দ রায় প্রভুর আগমন সংবাদ প্রাড হইবামাত্র সানন্দে 
প্রভুর সহিত মিলিত হইয়া তাহার চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত 
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করিলেন। প্রভু তাহাকে ভুমি হইতে উত্তোলন করিয়া, গাঁ 
আলিঙ্গনাবদ্ধ হইয়া প্রেমাবেশে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন । 
কিছুক্ষণ পরে উভয়ে সুশ্থির হইয়া, একত্রে উপবেখন করতঃ 
নানা প্রকার কথোপকথন করিতে লাগিলেন। প্রভু রামানন্দ 
রায়ের নিকট তীর্ঘধাত্রার বিবরণ বিরত করিলেন। '্রক্ষসংহিতা' 
ও “কুষ্ণকর্ণাম্বত” এই দুই গ্রন্থ রামানন্দ রায়কে উপহার দিয়া 
বলিলেন, “তুমি আমার তীর্ধযাত্রার পূর্বে যে সকল সিদ্ধান্ত 

আমাকে শুনাইয়াছিলে, এই ছুইখানি গ্রন্থ তাহার সাক্ষ্য প্রদান 

করিতেছে” রায় পুস্তক পাইয়। সুখী হইলেন এবং গ্রভুর সহিত 

পাঠ করিয়া পরম আনন্দ উপভোগ করিলেন। 
প্রভু আসিয়াছেন, এই কথ গ্রামে গ্রামে প্রচার হইতে না 

হইতে, দলে দলে লোক তাহার দর্শন লাভের আশায়, সেই স্থানে 
আগমন করিতে লাঁখিল দেখিয়া, রামানন্দ রায় সেই স্থান হইতে 

প্রস্থান করিলেন । মধ্যাহ্ুকালে গ্রভূও ভিক্ষা করিবার জন্য উঠিয়৷ 
গেলেন। রাত্রিকালে আবার উভয়ে মিলিত হইয়া, ক্ুষ্ণকথায় 

রজনী অতিবাহিত করিলেন। পাঁচ সাতদ্দিন পরমানন্দে কাটিয়া 
গেল, তাহার পর যে পথে আমিয়াছিলেন, সেই পথে প্রভু 

নীলাচলাভিমুখে গমন করিলেন । বৈষ্বগণ তাহাকে দর্শন 
করিয়া, হরিধ্বনি করিয়া! সংবদ্ধন করিতে লাগিলেন । এই সব 
দেখিয়া গৌরহরি বড়ই আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন । 

আলালনাথে পৌঁছিয়া নিত্যানন্দ প্রভৃতিকে সংবাদ দিবার 
জন্য কৃষ্?দাসকে নীলাচলে পাঠাইয়। দিলেন | কৃষ্ণদাসপ্রমুখাৎ 

৩ 
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প্রভুর আগ্মনসংবাদ প্রাপ্তি মাত্র নিত্যানন্দরায়, জগদানন্দ, 

দামোদরপণ্ডিত, মুকুন্দ, গোপীনাথআচার্য সকলে আনন্দে 
অধীর হইয়া উঠিলেন। প্রেমে আকুল হইয়া, আলালনাঁথ 

অভিমুখে ধাবমান হইলে, পথে প্রভুর সহিত সকলের সাক্ষাৎ 
হইল। সকলে প্রেমাবেশে প্রভৃকে আলিঙ্গন করিয়া আনন্দে 
ক্রন্দন করিতে লাগিলেন । 

এদিকে সার্বভৌম ভট্টাচার্য সংবাদ পাইয়া, সমুদ্রতীরে 
আসিয়া, প্রভুর সহিত মিলিত হইয়! গ্রভুর চরণে পতিত হইলেন। 

প্রভু তাহাকে ভূমি হইতে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন। সার্কাভৌম 
প্রেম ও আনন্দে অধীর হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন । প্রভু 
সকলের সহিত আসিয়া জগন্নাথ দর্শন করিলেন । 

দেবদর্শন মাত্র তাহার প্রেমতরঙ্গ উথলিয়। উঠিয়। পুলক, 
অশ্রু, কম্প, স্বেদ গ্রভৃতি সাত্বিকভাবসকল শরীরে শোভ। পাইতে 

লাগিল। প্রভু প্রেমাবিষ্ট হইয়া নৃতা করিতেছেন, এমন সময়ে 
পাণ্ডা সকল মালাপ্রসাদ লইয়া গুভুর নিকট উপস্থিত হইলেন । 
মালাপ্রসাদ পাইৰার পর প্রভু সুস্থির হইলেন। কাশীমিশ্র 

আসিয়া প্রভূকে প্রণাম করিলে, প্রভু তাহার প্রতি সন্মান 
প্রদর্শন করিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন । 

জগন্নাথের পড়িছা আসিয়! গ্রভূর সহিত মিলিত হইলে 
প্রভু সকলকে লইয়া সার্ঝভৌম-গুহে গমন করিলেন। 
মধ্যাক্ছে প্রভূ নিজজন সমভিব্যাহারে সার্বভৌম-গৃহে আহার 
করিলেন । আহারাদি শেষ হইয়। গেলে প্রভু শয়ন করিলেন 
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এবং সার্বভৌম ন্বয়ং প্রভুর পাদসন্বাহন করিতে লাগিলেন । 
সেই রাত্রে সার্কভৌমের সেবায় প্রীত হইয়া, তাহার আলয়ে 
ভক্ত ও অনুচরগণের সহিত সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া তীর্থ 

পর্যাটনকাহিনী বির্ত করিলেন। 
তীর্ঘকথা সমাপন করিয়া, প্রভু সার্কভৌম ভট্টাচার্ধ্যকে 

বলিলেন, “আমি অনেক তীর্থ পর্যটন করিয়াছি কিন্তু তোমার 
ন্যায় পরম বৈষ্ব আমার নয়নগোচর হয় নাই। কেবল রাজা 

রামানন্দ রার তোমার মত আমাকে প্রচুর আনন্দ প্রদান 

করিয়াছে ।” ভট্টাচার্য বলিলেন, “আমি সেই কারণেই তাহার 

সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তোমাকে বারবার অনুরোধ 

করিয়াছিলাম | তৃমি সাক্ষাৎ করিরা পরিতু্ট হইয়া শুনিয়। 
আমি পরম প্রীতিলাভ করিলাম 1৮ 

প্রভুর উপরোক্ত তীর্ঘযাত্রীকথা, কবিরাজ গোস্বামীর 

শ্ীচৈতম্তচরিতাম্বত অনুসরণ করিয়। সংক্ষেপে বর্ণনা করিলাম । 

ফলশ্র্তি সম্বন্ধে কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন £-- 

“প্রভুর তীর্ঘযাত্রা কথ শুনে যেই জন 
চৈতন্য চরণে পায় গাঢ প্রেম ধন। 

শ্রদ্ধা করি করে যেই এ লীলা শ্রবণ 

অবিলম্বে মিলে তাঁর চৈতন্য চরণ ॥% 



৩৬ ভ'চৈতন্যদেবের দক্ষিণ ভ্রমণ 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ. 

তীর্থ পর্যটনের ফল। 

ল্ীচৈতন্তদের ১৪৩২ শকে (ইং ১৫১০ খুঃ) বৈশাখ মাসে 
দক্ষিণ ভ্রমণে বহির্গত হন। তিনি প্রায় দুই বৎসর দক্ষিণাপথের 

তীর্থেতীর্থে পরিজমণ করিয়াছিলেন ; কিন্তু তীর্থ-পর্যটনকাঁলে 
তীর্ঘযাত্্রার কোনও বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন নাই। তীর্থ 

হইতে প্রত্যাবর্তন করিবার পর প্রভু ভক্তদ্রিগের নিকট তীর্থ 
ভ্রমণ রৃত্তান্ত বিরত করিয়াছিলেন! শ্রীগৌরাঙ্গদেব তীর্থ ভ্রমণ 

করিয়! বিষ্ঠানগরে উপশ্থিত 'হইলে রাজা রাম।নন্দ রায় অংসিয়া 

তাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। গ্রভু রাজা রামানন্দকে তীর্থ 
কথা বলিয়াছিলেন। অনন্তর নীলাচলে আগ্রমন করিয়। প্রভু 

সেইদিন সার্জভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আলয়ে ভিক্ষা গ্রহণ 
করেন এবং সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া নিজ পরিজনগণের 

নিকট তীর্থপর্ধ্যটন কাহিনী বিরত করেন। সেই সময়ে 
সেইস্থানে অন্যান্ত লোকের ভিতর নিত্যানন্দ প্রভু, জগদানন্দ, 

দামোদর পণ্ডিত, মুকুন্দ, গোপীনাথ আচার্য্য, সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য 
এবং কাশী মিশ্র উপস্থিত ছিলেন! অনতিকালমধ্যে স্বরূপ 

দামোদর এবং রাজা রামানন্দ রায় নীলাচলে আগমন করিয়। 

প্রভুর সহিহ মিলিত হন। কিছুদিন পরে সপ্তগ্রামের 

ভূম্যধিকারী গোবদ্ধন মজুমদারের পুত্র রঘুনাথ দাস অতুল 
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এশ্বর্ধ্য ও পরম! সুন্দরী পত্বী পরিত্যাগ করিয়। নীলাচলে আসিয়া 

চৈতন্ুচরণে আশ্রয় গ্রহণ করেন। 

“মহাপ্রভুর প্রিয়ভূত্য রঘুনাথ দাস। 

সর্ধত্যজি কৈল গ্রভুর পদতলে বাস ॥ 

প্রভূ সমর্ণিল তারে স্বরূপের হাতে | 

প্রভুর গুপ্তসেব। কৈল স্বরূপের সাথে ॥ 

ষোড়শ বৎসর কৈল অন্তরঙ্গ-সেবন। 2 

স্বরূপের অন্তদ্ধানে আইল! বন্দাবন ॥৮ 

চৈঃ চ; আদিলীলা ১*ম পঃ। 

শ্রীমৎ কুষ্দাস কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় যখন শ্রীচৈতন্ত- 

চরিতাঁস্বৃত লিখিতে আরম্ভ করেন, তাহার প্রধান সহায় ছিলেন 

রন্দাবনের ছয় গোস্বামী প্রভু । 

“জীপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ। 
শ্্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ ॥ 
এ-সব প্রসাদে লিখি চৈতন্য লীলাগুণ। 

জানি বা নাজানি করি আপন শোধন ॥* 

ৈঃ চঃ আদিলীল! ৯ম পঃ। 

প্রীরন্দাবনদাম গোস্বামী তাহার “চতন্যমঙ্গল' ( চৈতন্ত- 

ভাগবত ) গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যদেবের আদি লীলা সবিস্তারে কীর্তন 

করিয়াছেন । তাহাতে গ্রন্থের কলেবর এত রদ্ধি প্রাণ্ত হইল যে, 

গৌম্বামী প্রভু মহাপ্রভুর শেষ লীল! বর্ণন না করিয়! গ্রন্থ শেষ 

করিলেন। রৃন্দাবনবাসী ভক্তগণ শ্রীরন্দাবনদাস গোস্বামী 
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রচিত “চৈতন্যমঙ্গল' পাঠ শ্রবণ করিতেন কিন্তু এ গ্রন্থে 

মহাপ্রভুর শেষ লীলার বর্ণনা না থাকায় ভক্তগণ প্রভুর শেষ 

লীলার রস আম্বাদন হইতে বঞ্চিত ছিলেন। 

“আর যত রৃন্দাবনবাসী ভক্তগণ । 

শেষলীল। শুনিতে সবার হৈল মন ॥ 

মোরে আজ্ঞা দিল সবে করুণা করিয়া | 

তা সবার বোলে লিখি নিলজ্জ হইয়া 

বৈষ্বের আজ্ঞ! পেয়ে চিন্তিত অন্তরে | 

মদন গোপালে গেলাম আজ্ঞা! মাথিবারে ॥ 

সেই লিখি মদন গোপাল যে লিখায়। 

কাষ্ঠের পুত্তলি যেন কুহকে নাঁচায় ॥৮ 
চৈঃ চঃ আদি-লীলা ৮ম পঃ। 

মহাপ্রভুর অপ্রকট হইবার প্রায় ৪০৫০ বৎসর পরে, 
রন্দাবনবাসী ভক্তগণের অনুরোধে কুষ্দাস গোস্বামী ষখন 

প্রীরন্দাবনধামে বসিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতাম্ৃত লিখিতে আরন্ত 
করেন তখন তিনি 'জরাতুর রূদ্ধ' | তিনি বলিতেছেন, 

“আমি বৃদ্ধ জরাতুর লিখিতে কাপয়ে কর 
মনে কিছু স্মরণ না হয়। 

ন। দেখিয়ে নয়নে না গুনিয়ে শ্রবণে 

তবু লিখি এ বড় বিন্ময়।” 
চৈঃ চঃ মধ্যলীল। ২য় পঃ। 

. স্বরূপ দামোদর নীলাচলে আসিবার অল্পদিনের মধ্যে 
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মহাপ্রভুর প্রিয় সহচর বলিয়া পরিণিত হইলেন । তিনি 
মহাপ্রভুর শেষলীলা নয়নগোচর করিয়া এবং প্রভুর দক্ষিণ 

তীর্থ-পর্য্যটন ও অন্যান্য বিষয় যাহ! তিনি প্রত্যক্ষ করেন নাই 
সেই সকল বৃত্তান্ত অপরের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া সমস্ত 
বিবরণ সুত্রাকারে গ্রথিত করিয়াছিলেন কিন্তু লিপিবদ্ধ করেন 

নাই। রঘুনাথ দাস নীলাচলে আসিলে স্বরূপ দামোদর সেই 

সকল মুত্র তাহাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। প্রত্যহ অভ্যাস 

করিতে করিতে সুত্রগুলি রঘুনাথ দাসের কঠস্থ হইয়া গিয়াছিল । 
স্বরূপ দামোদরের অন্তদ্ধীানের পর রঘুনাথ রূন্দাবনে আগমন 

করিয়া গোবদ্ধনে শ্রীরপসনাতন গোস্বামীর নিকট অবস্থান 
করিতে লাগিলেন। গ্োোবদ্ধনে কর বৎসর কাটাইয়া, রাধাকুণ্ডে 
যাইয়। বাস করেন এবং জীবনের শেষ পর্য্যন্ত সেই স্থানেই 

অতিবাহিত করেন। তদদনন্তর শ্রীরুষ্দাস কবিরাজ গোস্বামী 

এস্থানে আসিয়া রঘুনাথ দাস গ্বোন্বামীর সহিত মিলিত হন। 

প্রত্যহ নির্দিষ্ট সময়ে রঘুনাথ দাস গোত্বামী, ক্ৃষ্তদাস কবিরাজ 
গোম্বামীর সহিত মহাপ্রভুর অন্তলীলা কাহিনী আস্বাদন 

করিতেন। ইত্যবসরে কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্য- 

চরিতাম্বতের মধ্যলীলা ও শেষ লীল। লিখিত হইতে লাগিল । 

«ছোট বড় ভক্তগণ বন্দো সবার শ্রীচরণ 

সবে মোর করহ সন্তোষ । 

স্বরূপ গোসাঞ্জির মত রঘুনাথ জানে যত 

তাহ! লিখি নাহি মোর দোঁষ ॥ 
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চৈতন্যের লীলা রত্বমার ত্বরূপের ভাগার 

তেঁহে খুইলা রঘুনাথের কণ্ঠে 
তাহা কিছু যে শুনিল তাহ! ইহা বিবরিল 

ভক্তগণ দিল এই ভেটে ॥৮ 

চৈঃ চঃ মধ্যলীল!1 ২য় পঃ। 

মহাপ্রভুর দক্ষিণদেশ পর্যটনের বিবরণ সম্বন্ধে কবিরাজ 
গোস্বামী বলিয়াছেন, “প্রভু তীর্থ-পর্্যটনকালে সহস্র সহস্ত 
তীর্থ দর্শন করিয়াছিলেন । তিনি কখনও দক্ষিণা ভিমুখে 

কখনও বা! পূর্বাভিমুখে মন করিয়াছিলেন। আবার ফিরিয়া 

কখনও দক্ষিণাভিমুখে কখনও বা পশ্চিমাভিমুখে গ্রমন করিয়া- 

ছিলেন। আমি তীর্থ-পর্ধযটনের পৌর্বাপর্বা ঠিক রাখিতে 

পারি নাই। তাহাদের নাম মীত্র উল্লেখ করিয়াছি এবং সকল 

তীর্থের কথাও বলিতে পারি নাই।৮ সকল তীথের নাম 

উল্লেখ কর! ব! তাহাদের অনুক্রম ঠিক রাখ। কবিরাজ গোস্বামীর 

পক্ষে সম্ভব নয়। প্রথমতঃ শ্রীগৌরাঙ্গদেব অনুক্রম ঠিক 

রাখিয়া নিজ পরিজনগণের নিকট তীর্থ বিবরণ দ্দিতে পারেন 

নাই | বর্ণনা কালে যে তীর্থের কথা যখন তাহার মনে উদয় 

হইয়াছিল, তাহাই বিরৃত করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ স্বরূপ 

গোম্বামীও যেমন যেমন শ্রবণ করিয়াছিলেন সেইরূপ স্ুত্রাকারে 

গ্রথিত করিয়া রাঁখিয়াছিলেন। নুতরাং স্বরূপ গোস্বামীর 

পক্ষে তীর্থের পৌ্বাপর্ধ্য ঠিক রাখা সম্ভবপর নয়। তৃতীয়তঃ 
কবিরাজ গোশ্বামী মহাপ্রভুর লীলাকথা রচনা করিবার সময় 
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রঘুনাথ দাস গ্রোশ্বামীর নিকট হইতে যে যে সুত্র প্রাপ্ত 
হইতেছিলেন তাহাই লিপিবদ্ধ করিতেছিলেন। এরূপ স্থলে 

তীর্থের অনুক্রম ঠিক না৷ থাকাই স্বাভাবিক । গোস্বামী মহোদয়ের 

পক্ষে তীর্থের ধারাবাহিক বিবরণ দেওয়া অসম্ভব | যাহ। 

হউক তিনি বে কয়টী তীর্ঘের নাম তাহার প্রীচৈতন্তচরিতা'্বৃতে 

উল্লেখ করিয়াছেন তাহাই বথেষ্ট । সেই সকল তীর্থ এখনও 

বর্তমান আছে। মহাপ্রভু যে যে তীর্থে পদার্পণ করিয়াছিলেন 

সেই সকল তীর্থ প্রভুর পাদম্পর্শে অধিকতর পবিত্র হইয়াছিল ; 
তীর্থ মাহাত্মা আরও বঞ্ধিত হইয়াছিল । 

“দক্ষিণ গমন প্রভুর অতি বিলক্ষণ, 
সহজ সহত্র তীর্থ কৈল দরশন । 

সেই সব তীর্থ স্পর্শি মহাতীর্থ কৈল, 

সেই ছলে সেই দেশের লোক নিস্তারিল ॥৮ 

চৈঃ চঃ মধ্যলীল। ৮ম পঃ। 

হিন্দু তীর্থকামীর পক্ষে সেই সেই তীর্থ-রেণু অঙ্গে মাখিতে 
পারিলে তাহার মানবজন্ম সার্থক হইবে এ বিষয়ে মতদৈধ নাই। 

প্রভূ কেবলমাত্র কৃষ্দদাসকে সঙ্গে লইয়া পদব্রজে সমস্ত 

দক্ষিণদেশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন | দক্ষিণদেশে যে যে ভাষা 

প্রচলিত ছিল তাহ! তিনি অবগত ছিলেন না। তিনি এক 

কপর্দকও সঙ্গে লন নাই; কোনও ধনীলোকের আশ্রয় বা 

আতিথ্য গ্রহণ করেন নাই । এমন কি তাহার ধর্মমত প্রচার 

করিবার জন্ত তাহার নিজের “আপনি আচরি ধন্ম জীবে 
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শিখাইবে” এই রীতি ভিন্ন অন্ত কোনও রীতি অবলম্বন করেন 

নাই । কোনও সংবাদপত্রে তাহার কার্ধ্যাবলী প্রকাশিত হয় 

নাই। তথাপি তিনি নানা অসুবিধা সত্বেও আপামর জন- 

সাধারণকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন । 

“প্রভুর প্রভাবে লোক আইল দর্শনে । 
লক্ষণর্ব,দ লোক আইসে নাহিক থণনে |% 

যে যে গ্রাম দরিয়া প্রভু গমন করিতেন, সেই সেই স্থানের 

আবালরদ্ধবনিতা সকলে তাহার আগমন সংবাদ পাইবামাত্র 

তাহার দর্শন আশায় সর্বাকন্ম পরিত্যাগ করিয়া প্রভুর সন্পিধানে 

উপস্থিত হইত । তিনি রুষ্ণ-প্রেমে বিভোর হইয়া দিখিদিক 
জ্ঞানশূন্য হই! চলিতেন। যাহাকে সম্মুখে দেখিতে পাইতেন 
তাহাকেই একবার হরি" বলিতে অনুরোধ করিতেন। সে 

অমনি বিহ্বল হইয়া উন্মত্বের ন্যায় 'হরি হরি' বলিত ; সতৃষঃ 

নয়নে সেই দেবছুল্পভ রূপ দর্শন করিতে করিতে তাহার 
অনুসরণ করিত। কিছুদূর তাহার অনুগমন করিলে প্রভু 

তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া, তাহার শরীরে শক্তি সঞ্চারিত করিয়। 

দিয়! বিদায় দিতেন । তখন সে একেবারে ভিন্ন প্রকৃতির হয় 

যাইত। সেইজন নিজগ্রামে প্রত্যাবর্তন করিয়া, অনন্যকন্। 

হইয়া অনুক্ষণ হরিনাম করিত। সে হরিপ্রেমে মাতোয়ার' 

হইয়া কখনও নাচে, কখনও কাদে, কখনও হাসে । যাহাকে 

সম্মুখে দেখে তাহাকেই বলে “একবার কৃষ্ণ বল ভাই, একবার 
হরিবল ভাই”। তাহার এই অনুরোধ অবজ্ঞা কর! দরের কথ 
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প্রত্যাখ্যান করিবারও কাহার সামর্থ ছিল না। তিনি স্বর্গীয় 
বলে বলীয়ান ৷ মহাপ্রভুর সঞ্চারিত শক্তি সংন্তামক ব্যাধির 

ম্যায় সকলকে আবিষ্ট করিয়া ফেলিল। এইরূপে পরম্পরায় 
সকলে বৈষ্ণব হইয়া গেল; হরিনামের বন্যা ক্রমেক্রমে সমস্ত 

দক্ষিণদেশ প্লাবিত করিয়া দিল। সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্য্যন্ত 
সমস্ত দাক্ষিণাত্য আবালরদ্ধবনিতা বৈষ্বধন্মে অনুপ্রাণিত 

না হইয়া থাকিতে পারিল না। সেই এঁশীশক্তি, সেই অনন্য 

সাধারণ অলৌকিক তেজ প্রতিরোধ করিবার কাহারও সামর্থ 
ছিল না। সকলেই কণামাত্র ভক্তি পাইবার জন্য আগ্রহান্বিত, 

উৎসুক, উদগ্রীব ; বিন্দুমাত্র প্রেম-ভক্তি পাইয়াই কৃতীর্ঘমন্য 
হইলেন, চরিতার্থ হইলেন। এরূপ অপরূপ রূপ, এরূপ 

ভাবাবেশ, এরূপ ভগবদ্ক্তি, এরূপ কুষ্ত-প্রেম-পাগল সর্ধত্যাগী 

সন্যামী তাহারা জীবনে কখনও নয়নগোচর করেন নাই; 

তাহাদের জীবন সার্থক হইয়া গেল। প্রেমাবেশে উর্ধবানছি 

হইয়। নাচিতে লাগিল । অবিরাম মুখেমুখে কুষ্ণনাম প্রবাহিত 

হইতে লাগিল । রুষ্খনামাম্থৃত বন্যায় দেশ ভাসিয়। গেল। 

“যেই গ্রাম দিয়! যান বাহ করেন স্থিতি | 

সে সব গ্রামের লোকের হয় কৃষ্ণভক্তি ॥ 

কেহ যদি তার মুখে শুনে কুষ্ণনাম । 

তার মুখে আন শুনে তার মুখে আন ॥ 

সবে কচ হরি” বলি নাচে কান্দে হাসে। 

পরম্পরায় বৈষ্ব হইল স্বদেশে ॥% 
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প্রভু বখন কোনও দেবালয়ে আগমন করিতেন প্রথমে 

তিনি দেবতাকে ভক্তিভরে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিতেন; 
তৎপরে ভগব্তপ্রেমে বিভোর হইয়া প্রেমাবেশে নৃত্য 

করিতেন, স্তোত্র পাঠ করিতেন। কখনও বা হরিগুণগান, 

কখনও ব। কুঞ্চনাম কীর্তন করিতেন। যত লোক সেস্থানে 

উপস্থিত থাকিত, সকলেই সেই হরিনাম শ্রবণ করিয়া, পরিশেষে 

সংকীর্তন ব্যাপারে বোগদান করিয়া পরম আনন্দ উপভোগ 

করিত। মহাগ্রভূর হদয়োন্সাদ-কারী মর্্মম্প্শী কণ্ঠন্বর কর্ণ- 
গোচর হইবামাত্র লোকে আর শ্থির থাকিতে পারিত ন1। 

দলেদলে গ্রামবাসী, জনপদবাসী জনসাধারণ গৃহ পরিত্যাগ 

করিয়া ভ্রুতবেগে সেই সংকীর্তনস্থলে আমিয়। উপস্থিত হইত। 

প্রভুর তণ্তকাঞ্চনসদ্ূশ বর্ণ, আয়ত নয়ন, প্রশস্ত ললাট, সুদীর্ঘ 
সুগঠিত দেহ, আজানুলম্বিত বাই, পরিধানে অরুণ বসন, 
তাহার উপর শরীরে পুলক, অশ্রু, কম্প, স্বেদ-প্রাভৃতি সাত্বিক 
ভাবের লক্ষণণ্ডলি অবলোকন করিয়া লোকে চমতক্ুত ও 

বিমোহিত হইত। তাহারা আত্মহার! হইয়। সংসারের কথা 
ভুলিয়। যাইত । যে আসিত, তাহার গৃহে প্রত্যাবর্তন করিবার 

ইচ্ছা থাকিত না, শক্তিও থাকিত না। তাহারাও প্রভুর সহিত 
বৃত্যানন্দে মাতিয়া যাইত। কেহ নাচিভ, কেহ গাহিত। 

আবালব্দ্ধবনিতা সকলে সংসারের জ্বালা ভুলিয়া যাইত। 

মন্দিরপ্রাঙ্গণ লোকে লোকারণা ; মেদিকে কাহারও দৃক্্পাত 

নাই। সকলেই আপনমনে মহাপ্রভুর অনুকরণ করিয়া নৃত্য 
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রীতে উন্মত্ত | যতক্ষণ ন। প্রভুকে কৌশল করিয়। স্থানান্তরিত 
কর। হইত ততক্ষণ নৃত্যগীতের অবসান হইত না| সন্ধা 

পর্য্যন্ত জনজোতের বিরাম নাই। সন্ধ্যার পর কেহ চলিয়া 

যাইত, কেহ বা সেইস্থানে প্রভুর সন্নিধানে কৃষ্ণকথা শুনিবার 

আশায় রজনী যাঁপন করিত: ধাহাঁদের প্রভুর সহিত বাঁক্যালাপ 

করিবার সুযোগ ও সৌভাগ্য হইত, প্রভুর ক্পায় তাহার! 
মহাভাগবত হইয়। যাইতেন। সেই সব আচার্য পরবর্তীকালে 
প্রভুর অনুমোদিত বৈষ্ব্ধন্ম গরচার করিয়া জগতের মহৎ 

উপকার সাধন এবং আপামর সাঁধারণকে উদ্ধার করিয়াছিলেন । 

“প্রেমাবেশে নৃত্য-শীত কৈল কতক্ষণ | 

দেখিতে আইলা তাহা বৈসে যতজন | 

ভুর্দিকের লোক সব বলে হরি হরি। 

প্রেমাবেশে মধ্যে নৃত্য করে গৌরহরি ॥ 

কাঞ্চন সদৃশ দেহ অরুণবসন | 

পুলকাশ্রু কম্পন্বেদ তাহাতে ভূষণ ॥ 

দেখিয়া লোকের মনে হইল চমৎকার । 

যত লোক আইসে কেহ নাহি যায় ঘর ॥ 

কেহ নাচে কেহ গায় শ্রীরুষ্চ গোপাল । 

প্রেমে ভাসিল লোক স্ত্রী বদ্ধ যুব বাল ॥ 

দেখি নিত্যানন্দ প্রভু কহে ভক্তগণে । 

এইরূপ নৃত্য আগে হবে গ্রামে গ্রামে |” 

চৈঃ চঃ মধ্যলীল। ৭ম পঃ। 
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তীর্ঘ-পর্যাটন সময়ে শ্রীচৈতন্যদেব যে গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ 

করিবার অভিলাষ করিতেন, গৃহম্বামী পরম যত্বু ও সমাদরে 

নিমন্ত্রণ করিয়া প্রভূকে গৃহে লইয়া যাইতেন। গৃহে পদার্পণ 

করিবার পর গৃহস্বামী শ্বং প্রভূর পাদ প্রক্ষালন করিয়া দিতেন 
এবং সপরিবারে সেই পদধোৌত জল একান্ত ভক্তিসহকারে পান 
করিয়া জন্ম সার্থক করিতেন । পরম পরিতোষ পুর্বাক গ্রভুকে 
ভোজন করাইয়া, তাহার বিশ্রামলাভের বন্দোবস্ত করতঃ 

গৃহন্বামী সপরিবারে প্রভুর তুক্তাবশিষ্ট অন্ন বন্টন করিয়া 
লইয়। আহার করিয়া কৃতরুত্য হইত্তেন। 

রুষ্তকথাপ্রসঙ্গে রজনী অতিবাহিত হইত্তে না হইতে 

গৃহত্বামীর প্ররুতির পরিবর্তন সংঘটিত হইত। বিষয়ভোগ 
এবং সংসার তাহার নিকট অকিঞ্চিংকর বলিয়া প্রতীয়মান 

হইত; তিনি সংসার-নুখে উদাসীন ও বীতশ্রদ্ধ হইয়। পড়িতেন । 

সংসারের মায়াজাঁল তাহাকে আবদ্ধ রাখিতে পারিত না। 

সুতরাং প্রাতঃকালে প্রভূ তাহার নিকট হইতে বিদায় প্রার্থনা 
করিলে গৃহস্বামী প্রভুর সহিত গমন করিবার অভিলাষ প্রকাশ 
করিতেন । প্রভু তাহাকে এইরূপ কার্ধয করিতে নিষেধ করিতেন 

এবং উপদেশ দীনে সাস্তবনা করিয়া সেই সঙ্কল্প হইতে প্রতিনিরত্ত 

করিতেন। প্রভু বলিতেন, “তোমার গৃহত্যা করিবার কোন 
প্রয়োজন নাই। তুমি গৃহে অবস্থান করিয়া একাগ্রচিত্তে 

নিরন্তর ক্লষ্চনাম গান করিবে এবং যাহার যাহার সহিত তোমার 

সাক্ষাৎ হইবে সকলকেই কৃষ্ণনাম কীর্তন করিতে অনুরোধ 
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করিবে। গুরুর ন্যায় উপদেশ দানে রুষফ্ভক্তি প্রচার করিয়া 

এই দেশের সকলের উদ্ধারসাধন করিতে সচেষ্ট হইবে । তাহ 

হইলে বিষয়তরক্গ তোমায় অভিভূত করিতে পারিবে না।” 

যে যে স্থানে প্রভূ ভিক্ষা করিয়াছিলেন সকল স্থানেই 

এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল। প্রতুও সকলকেই এইরূপ শিক্ষা 
দিয়াছিলেন। 

সেই সময় দক্ষিণদেশের লোক নানাধম্ম সম্প্রদায়ভূুক্ত 

ছিল। কেহ বা জ্ঞানবাদী, কেহ ব৷ কর্মমববাদী, কেহ ব। ভীষণ 
নাস্তিক । বৈষুবদিগের ভিতরও কেহ বা ম্মার্ড বৈষ্ণব, কেহ বা 

রামানুজ সম্প্রদায় ভূক্ত শ্রীবৈষ্ণব, কেহ ব। মধ্বাচার্য্য সম্প্রদায় 
ভুত্ত তত্ববাদী বৈষ্ণব ছিলেন। শ্রীরুষ্চৈতন্তপ্রভু নিজের 
অলৌকিক সৌন্দর্য, অগাধ পাগ্ডত্য, অদ্ভুত বিচারশক্তি, 
অকপট আচরণ এবং অলোকসামান্য রুষ্ণপ্রেম দ্বারা সমস্ত 

জনসাধারণকে অভিভূত ও মোহিত করিয়া, কুষ্খনামে 
মাতোয়ারা করিয়া রুষ্চ উপাসক বৈষ্বধর্মে দীক্ষিত 

করিয়াছিলেন | 

ন্যায়, মীমাংসা, মায়াবাদ, বেদান্ত, স্মৃতি, পুরাণ, সাংখ্য 

পাতঞ্জল প্রভৃতি শান্ত্রবিশারদ পণ্ডিতগণ, নিজ নিক অধীত 

প্রিয় শাস্ত্রের প্রাধান্য স্থাপনের আশায় ব্যগ্র হইয়া গ্রীগৌরচন্দ্রের 
সহিত বিচারে প্ররত্ত হইয়াছিলেন | মহাপ্রভু নিজের অনন্য 
সাধারণ প্রতিভার ছার সকলের মত খণ্ড খণ্ড করিয়। কাটিয়া, 

তাহাদের শাস্ত্রের ভ্রম দেখাইয় দিয়া, তাঁহার নিজের সিদ্ধান্ত 
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রুষ্ণ উপাঁসনাই সত্য ধন্ম প্রমাণিত করিয়া সকলকে কৃষ্ণ 

উপাসক করিয়াছিলেন । 

“সর্কমত দৃষি প্রভূ করে খণ্ড খণ্ড ॥ 

সর্ধত্র স্থাপরে গুভূ বৈষ্ণব সিদ্ধান্তে 
প্রভুর সিদ্ধান্ত কেহ না পারে খণ্ডিতে ॥” 

এক বৌদ্ধাচার্ধ্য বিচারে মহাপ্রভুকে পরাজয় করিবার অভি- 

লাষে শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে সগর্কে তাহার নিকট আগমন 

করিয়াছিলেন এবং মহাপ্রভুকে নয়টী প্রন্ম করিয়া অনুমান 
করিয়াছিলেন যে, বৌদ্ধাচার্ষ্যের এই কয়টা প্রশ্নের সমাধান 
কর! শ্রীরুষ্চচৈতন্যের পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু প্রভু ভাহার 
অনন্যসাধারণ প্রতিভা ও বিচারশক্তির প্রভাবে সেই সকল 

জটাল প্রাশ্মের সমাধান করিয়া বৌদ্ধমতত খণ্ড খণ্ড করিয়! 

বৌদ্ধ শাস্ত্রের অসারতা প্রতিপাদন করিলেন । বৌদ্ধাচার্য্য লজ্জায় 
অধোবদন হইলেন। পরিশেষে শ্রীগৌরচন্দ্রের শিশ্যত্ব গ্রহণ 

করিয়। পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন । 

স্পর্শমণির প্রভাবে লৌহ ত্বর্ণে পরিণত হয় কিন্তু গৌরমণির 

সংম্পর্শে আসিয়া নরাকাঁরে বিষম পাষণ্ড ও পশু, মনুষ্যত্ব লাভ 

করিল; মানুষ দেবন্ব লাভ করিল ; মলিনতা', সন্কীর্ণতা, কপটতা৷ 

অন্তর্থিত হইল; তাহার স্থান অধিকার করিল উদারতা, 

কোমলতা, সরলতা, প্রেম, ভক্তি। মানবহৃদয়ের নিরুষ্ট 
রৃত্তিগুলি বিনষ্ট হইয়া উচ্চবৃত্তিগুলির পূর্ণ বিকাশ সাধিত হইল। 

মানুষের প্ররুতির পরিবর্তন হইল, চরিত্রের উন্নতি হইল। 



তৃতীয় পরিচ্ছেদ ৪৯ 

তাহার শিক্ষার মূলমন্ত্র ছিল নিজের আচরণ । তিনি 

কাহাকেও উপদেশ ন! দিয়া, কেবল তাহার ধর্্মজীবনের দৃষ্টান্ত 
সম্মুখে স্থাপন করিয়া লোককে শিক্ষা দিয়াছিলেন। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি 
যাহ। যাহা করেন, সাধারণ জনগণ তাহারই অনুকরণ করে। 

মহানুভব বাক্তিগণ যেরূপ আচরণ, যেরূপ প্রমাণ প্রদর্শন করেন, 

প্রাকৃত লোকে তাহারই অনুগামী হইয়া থাকে। মহাপ্রভু 
ইহা বিশেষরূপে অবগত ছিলেন। সুতরাং “আমার কার্য্যের 

অনুকরণ করিও না, আমার কথার অনুবস্রী হও” এই 
গতানুগতিক উপদেশ কখনও উচ্চারণ করেন নাই। তিনি 

বিশেষভাবে অবগত ছিলেন যে, এরূপ শিক্ষাদানের কোনও 

মূল্য নাই। তিনি নিজে যাহ! করেন নাই কিন্বা যে নীতি 

পালন করিতে অপাঁরক, সেইরূপ উপদেশ কখনও দেন নাই । 

মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ তাহার 'শ্রীঅমিয়নিমাইচরিতে' 

লিখিয়াছেন “প্রভুর শ্রাচার পদ্ধতি শ্বতন্ত্র। তিনি প্রায় সমুদয় 
ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিলেন ; ভ্রমণ করিয়। তাহার অনুমোদিত যে 

ধর্ম প্রচার করিলেন, জীবকে বুৰাইলেন কিরূপে ? বক্তৃত। 

করিয়া কি তর্ক করিয়া নয়, তবে আপনি আচরিয়। ৮ তাহার 

কার্ষ্যে কিছুমাত্র কপটতা ছিল না । তাহার অকৈতব 
বাবহার, অলৌকিক ভগবন্তক্তি, অননাসাধারণ প্রেমময় 

দেবছুললভ রূপরাশি নে দেখিল সেই মজিয়! গেল। বিশাল 

বিপুল শ্রশীশক্তি জনগণকে কুপথ হইতে টানিয়৷ আনিয়া 
ভক্তিপথে লইয়া! গেল! 

৪ 
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যে শক্তি তিনি নবদীপধামে প্রকট করেন নাই দক্ষিণদেশের 
তীথ-পর্যটনকালে তাহার সেই অমানুষিক শক্তি প্রকাশ করিয়! 
সকলের উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন । 

তাহার দক্ষিণদেশের তীর্ঘভ্রমণ এক অদ্ভুত ব্যাপার। 
ইহার পুর্বে এরূপ ব্যাপার জগতের কোনও স্থানে কখনও 

সংঘটিত হয় নাই । অভূতপূর্ব ভাব্তরক্ষ এইরূপ ধীরে ধীরে 
উখিত হইয়া, ক্রমশঃ প্রবল বেগ ধারণ করিয়া জাতি, ধর্ম, বর্ণ, 

বিদ্যানির্কিশেষ জনসাধারণকে ব্যাকুল করিতে পারে নাই । 

ভ্রমণে চৈতন্যদেবের অনুমোদিত ধন্ম বিশেষরূপে প্রচারিত 

হইয়াছিল। যাহার। তাহার নিকট আগমন করিয়। তাহার 
ভাবাবেশ ও ক্ুষ্ণপ্রেম অবলোকন করিল এবং তাহার সহিত 

বাক্যালাপ করিবার সুযোগ পাইল তাহারা চৈতনাদেবের ধর্মে 

দীক্ষিত না হইয়া থাকিতে পারিল না। বক্তৃত। সংকীর্ভন ব। 

উপদ্দেশে যত কাজ ন। হইল তাহার ধর্মজীবনের জাজ্জ্বল্যমান 

দষ্টাস্তে শতগুণ ফল ফলিল 
চৈতন্য চরিত এই অস্থৃতের সিন্ধু 

জগৎ আনন্দে ভাষায় যার একবিন্দ্ু ॥ 

প্রভুর তীর্থ-ধাত্রার কথা শুনে যেই জন | 

চৈতন্য চরণে পায় গাঢ় প্রেমধন ॥ 
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ভীর্থস্থানের তালিক৷ 

শ্ীচৈতন্যদেবের দক্ষিণাপথ ভ্রমণ রুত্ান্তে “জ্ীতততম্- 

চরিতাস্তে' যে সকল স্থানের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, সেই সকল 

স্থানের একটা তালিকা! প্রদত্ত হইল । বাংল! তালিকায় স্থানের 

নাম, তীর্থস্থানে কোন বিগ্রহ বা শিবলিঙ্গ আছেন, ও জেলার 

নাম লিখিত হইল | ইংরাজী তালিকাটা 117192715] 032250951 

09 [19118 হইতে সংগৃহীত হইয়াছে । প্রথমস্তম্তে নাম, 

দ্বিতীয়স্তন্তে জেলা, তৃতীয়স্তস্তে অক্ষরেখা, চতুর্থস্তন্তে দ্রাঘিম। 

এবং পঞ্চমস্তস্তে গেজেটিয়ারের কোন খণ্ডে কত পৃষ্ঠায় এস্থানের 

বিবরণ আছে, তাঁহ। লিখিত হইয়াছে | অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমার 

সাহাষ্য লইয়। মানচিত্রে স্থানগুলি নিদ্দিষ্ট কর! হইয়াছে। 
জ্ীচৈতম্যচরিতাস্বতে যেমন যেমন স্থানের নাম লিখিত 

আছে, ঠিক দেই অনুক্রমে স্কান গুলিকে তালিকাভুক্ত করা 

হইয়াছে । স্থান গুলির পৌর্ধাপর্ধ্য ঠিক নাই, অক্ষরেখা ও 

ড্রাঘিমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই প্রতীয়মান হইবে | অনুক্রম 
সম্বন্ধে কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন । 

“সেই সব তীর্থের ক্রম কহিতে না পারি। 

দক্ষিণ বামে তীর্থগমন হয় ফেরাফিরি | 

অতএব নাঁম মাত্র করিয়ে গণন । 

কহিতে না পারি তার যথা অনুক্রম 1” 
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৬৪ শ্ীপ্ীচৈতন্তদেবের দক্ষিণ ভ্রমণ 

ক্ষন্াক্ষেত্র, শিবক্ষেত্র, গোসমাজ প্রভৃতি কয়েক স্থানে 

বাংল। নামের সহিত ইংরাঁজী নামের বিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত 

হইবে। তীর্থস্থান পরিচয় অধ্যায়ে যথাসাধ্য তাহার কারণ 

নির্দিষ্ট কর! হইয়াছে । স্কন্দক্ষেত্র শিবক্ষেত্র ইত্যাদি বলিয়। 
জচৈতন্য-চরিতাম্বতে যে সকল তীর্থ উল্লিখিত হইয়াছে সেইগুলি 

যে যেস্থানে কার্তিকেয় বা শিব বিরাজমান সেই সকল স্থানের 
নাম গ্েজেটিয়ার হইতে উদ্ধত করিয়া, ইতরাঁজি তালিকায় 
সন্নিবিষ্ট কর! হইয়াছে। ঠিক কোন কোন স্থানে মহাপ্রভু 
গিয়াছিলেন তাহ। নির্ণয় করিতে সমর্থ হই নাই । 
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পঞ্চম পরিচ্ছেদ 

তীর্থস্থান পরিচয় । 

€-৯) স্বীজ্াাভ্ভন। 

বিবরণ 3-_নীলাচল (৮11) উড়িম্যা প্রদেশে পুরীজেলার প্রপান 
সহ্র। নীলাচলের অপর ন।ম পুরী, পুরুসোত্তম ও শ্রীক্ষেত্র। 'এইস্থাণ 

জগন্নাথ দেবের মন্দিরের জন্য বিখা।ত। ইহ! ব্যতীত আরও অনেক 

দেবালয় ও তীর্থ আছে । যথা--১। লোকনাথের মন্দির । ৮। ইন্দরছ্যুয় 

সরোবর । ৩। মাড় হৃদ । ৪ । চক্রতীর্থ। ৫। শ্বেত গঙ্গা! । ৬। যমেশ্বর 

৭। কপাল মোচন। ৮। স্বর্শঘর উত্যাদি । 

কপাল সংহিতায় লিখিত আছে-_ 

সর্বেষাং চৈৰ ক্ষেত্রাণাং রাজ? শ্রীপুরসোত্তমম্ 

সর্বেষাঞ্চের দেবানাং নাত শ্রীপুরষোত্ভমঃ | 

এখানে অনেক মহোৎসব ভইঘ্া থাকে । বারমাসই একটা না! 'একট। 

উৎসব হয়। নুন্মধো জজান্ঠ মাপের পুর্ণিমায় স্নান যাত্রা এবং আষাঢ় 

মাসে শুক্র দ্বিতীয়া জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা সমধিক প্রসিদ্ধ । যে 

ভূখণ্ডের উপর শ্রীমন্দির নিশ্ষিত তাভাকে নীলাচল বলে। মন্দিরের 

চতুর্দিকে চারিটী প্রবেশ দ্বার আছে । 
১। পুর্ববদিক-প্রপান দরজ|-_সিংহুদ্বা 
২। উত্তব দিক-_হস্তীদ্ধার 

৩। পশ্চিমদিক--খাঞ্জাদ্বার 

৪1 দক্ষিণদিক--অশ্বদধার 



৬৬ শ্ীচৈতন্তদেবের দক্ষিণ ভ্রমণ 

মহাঁপ্রসাদ আনন্দ ব|জারে বিক্রয় হয়| মহা প্রসাদ কখনও উচ্ছিষ্ট 

হয় না। গঙ্গাজল, চগ্ডাল স্পর্শে যেমন অপবিত্র হয় না তদ্রপ মহা- 

প্রসাদও নিকট জাতির স্পর্নে অপবিত্র হয় না । এষ্ট মহাপ্রসাদ খাইবার 
সময় জ।তিতেদ থাকে না। 

“পুরী একসমঘ বৌদ্ধগণের প্রধান সঙ্বাশ্রম ছিল, এবং তাহ।র। 

হিন্দুরাজগণ কর্ড বিতাড়িত হইয়ছিল। বিগ্রহ মৃর্ঠির সৌসাদৃশ্ত ও 

মহাপ্রসাদের ব্যবহার দেখিলে জগন্নাথ ক্ষেত্রে বৌদ্ধ রীতির ছাঁয। 

সম্পূর্ণরূপে লক্ষি ইয়া থাকে। পুরী বাসী বৌদ্ধগণ দ্বারা বুদ্ধদেবের 
পঞ্জরাস্থি পুরীতে আনাভ হয়া দারুমন্তিতে রক্ষিত হ্ইয়।ছিল, এবং 

ভিন্দুরাজগণ এ বৌদ্ধগণকে পুনী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া তন্তপদ!দি 
শূন্ত বুদ্ধমিকেই জগন্নাথ বিগ্রছে পরিণত করিয়া পুরী করিয়া 
আমিতেছেন | 

“খাত নামা বাসা বজেন্দ্রলাল মিত্র গ্রতি গ্রত্রতত্ববিদগণ বলেন 

প্ীক্ষেত্র হিন্দতীর্ঘ নহে, বৌদ্ধতীর্থ। বৌদ্ধদের ত্রিরত্বের বুদ্ধ, খর্থ 
ও সঙ্ঘ তিন মণ্ডল ছিল। শ্রীক্ষেত্রের ত্রিমু্ঠি' সেই ত্রিমগুলের আকৃতি 

মাত্র। শক্করাচার্যের অভ্যথানের পর যখন তারতবর্ষে সম্পূর্ণ নিরীশ্বর 

অবস্থা প্রাপ্ত, ূ র্তিপৃঙ্ক বৌদ্ধধর্ম অবঃপত্িত ও বৈষ্ণব ধর্খে রূপান্তরিত 
হয় তখন বুদ্ধমগ্ডল জগন্নাথে, ধর্মমগ্ডল স্থু হদ্রাতে, সঙ্ঘ মণ্ডল বলদেবে 

এবং শ্রীক্ষেত্র বিষণ ক্ষেত্রে রূপান্তরিত হুয়। এখনও জগন্নাথ বুদ্ধাবতার 

বলিয়া পরিচিত |” “আমার জীবন+, নবীন চন্দ্র সেন। 

পথ বেঙ্গল নাগপুর রেলওরে (8. মি. 28) 

ব্রাঞ্চ লাইন খুরদা। রোড-_পুরী। ষ্টেশন-_পুরী | 

পৌরাণিক আখ্যায়িকা ২-দেবোৎ্পতি দিষয় প্রবাদ 
(১) ত্রেতাধ্গে অবস্তীপতি ইন্তরদ্া় বিষুমূর্তির অন্বেষণার্থ 



তা 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ৬৭ 

চতুর্দিকে ব্রাহ্মণ প্রেরণ করেন। উহাদের মধো একজন উড়িম্টাদেশে 
বস্ত্র নামক কোনও ব্যাঁধের আলয়ে আসিয়া অবগত হইলেন যে, 

নীলাচলে বিষণ কমলার সহিত নীলমাধব মৃর্তিতে অবস্থিতি করিতেছেন । 

প্রাঙ্গণ ব্যাধের কন্ঠাকে বিধহ করিলেন। বাধ নিত্য গ্রাতে একাকী 

গুপ্তপথ দিয়া নীলাচলে যাইত! ব্রান্ষণ, পরীর সাহাযো কৌশল 

করিয্লা, নীল মাধবের মন্থে উপস্থিত ভইয়া স্তব করিতে লাগিলেন। 

ব্যাধ তাহ! জাণিভে পারির়া, ব্রাহ্মণকে রঃ করিয়া গুছে রাখিল। 

অবশেষে ব্যাধ-কন্ঠা। স্বামীকে ঘুক্ত করিয়া দিলে, ত্রাঙ্গণ অবিলঙ্গে 

স্বদেশ[ভিমুখে গ্রস্থান করিলেন। রাজা ইন্দরদ্যুয় বরা্মণের নিকট সকল 

সমাচার অবগত হয়! নীলমাধব মূর্তি সন্দর্শনাভিলাধী হইলেন। 
তঃপর বহুসংখাক সৈল্ঠ সামন্ত সমভিবা।ভারে তথায় আসিয়! উপস্থিত 

হইলে রাজার উপর মন্দির নিক্মাণ করিঘা দিবার গ্রা।দেশ ভয়। 

যথাসময়ে রাক্ত।ও মন্দির নির্মাণ করিঘ। দিলেন এবং বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা 

কালে ব্রঙ্জাকে পৌরভিত্যে বরণ কর্পিবার মানসে তাহার তপস্যা 

করিতে লাগিলেন। ব্রহ্গা উহার তপশ্যায় সন্থষ্ট ভইয়! বিগ্রহ প্রতিষ্ঠ। 

কলে পৌরহিহা করিতে মর্তভালোকে আগমন করিলেন। ইতিমধ্যে 

মানব পবিমাণে নয়দগ অতিবাহিত হওয়ায় তৎকত দেবলয় বালুকায় 

আবৃত ভইর1 যায়| গনন করিয়! দেবালঘ্ ও রাজবাড়ী বাহির হুইলে, 
রাজ। ইন্তরছ্যুয় নীলমাধব মূর্তি অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোন ্ 

ফল হইল লা। একদিন স্বপ্নে জানিতে পারিলেন, একটা ব্রহ্থাদার 

সাগরতীরে আসিয়াছে । উহ! হইতে দেবমূত্তি নিন্মাণ করিতে হইবে । 

পর্ব্বোস্ত বন্গু ব্যাধের সাহায্যে কাষ্ঠ মন্দির সমীপে আনীত হইল। 
বিশ্বকম্ম্মা বুদ্ধ কৃত্রধরের বেশে থার আগমন করিলেন এবং একুশ দিনের 

মধ্যে মৃক্তি নিন্দীণ করিয়! দ্রিবেন বলিয় অঙ্গীকার করিলেন | কিন্ত যদি 



৬৮ প্রীচৈতম্যাদেবের দক্ষিণ ভ্রমণ 

কেহ গোপনে তীহার কার্ধা দর্শন করে তাহ। হইলে কর্ম পরিত্য।গ 
করিয়া চলির| যাইবেন এই সর্তে কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে সম্মত 

হইলেন। পঞ্চম দিবস পরে বনী গোপনে দারুমৃস্তি দর্শন করিলেন 

বলিয়! শ্ষত্রধর অন্তছ্িত হইল ও বিগ্রহ অসম্পূর্ণ থাকিয়া গেল। এই 

জন্য বিগ্রহ হস্তপদাদি বিহ্বীন। 

(২) কোন ব্যাধ শ্রীকুষ্ণকে নিহত করে, পরে সে তাহার পঞ্রাস্থি 

লইয়! স্বগৃহে রক্ষা করে। রাজা ইন্দ্রদাক্ শ্বপ্নে প্রত্যাদিষ্ট হইর। এক 
ব্রাহ্গণকে সেই পঞ্জরাস্থি আশি5 প্রেরণ করেন। ব্রাঙ্গণ অনেক চেষ্টা 

করিয়। সেই ব্যাধের সন্ধান পান এবং তাহার গৃহে আসিয়া কিছুদিন 

অবস্থান করিবার পর ব্যাধ-কন্তার পাণিগ্রহণ করেন। ব্রাঙ্গণ, পত্বীর 

সাভাবো পঞ্জরাস্থি সংগ্রহ করিয়া গুপ্তশ।বে সেইস্থ[ন হইতে পলায়ন করেন 

এবং রাজ সমীপে আগমন করিয়া পঞ্তরাস্কি অর্পন করিলেন। রাজ। 

নিব কাঠের মগ্ভি নিম্মাণ করতঃ বিগ্রীহের নাতিদেশে কৌটা করিয়! 

পঞ্জরাস্থি রক্ষা করিলেন এবং বিগ্রভ প্রতিষ্ঠী করিলেন । বাধ-কন্তাকে 

বিবাহ করায় সেই বাঙ্গণ সমাজচ্যুত হন এবং তাভার সন্তান সস্তন্তিগণ 

দ্বেতপতি পণ্ড নামে পরিচিত হন । 

(শু) আআসালালল স্বাঞ্। 

বিবরণ $--আলালনাথ (4181781) উডিষ্টায় পুরীজেলার একটা 
গ্রাম। সমুদ্রতীর দিয়া দক্ষিণ দেশ যাইতে পুরী হইতে প্রায় ১২ মাইল 
দূরে আলালনাথ গ্রাম। “আলালনাগ' চতুভূ্জ নারায়ণ বিগ্রহ । বন 

মধো একটা ক্ষুদ্র গ্রামে তাহার মন্দির | 

পথ পুরী হইতে ১২ মাইল দক্ষিণ। 
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(৩) জ্ুল্সস্থান্ম। 

বিবরণ 2-কুল্মস্থান) (১1101100200) মান্্রাজের গঞ্জাম জেলায় 

একটা গ্রাম । কৃর্মস্থান একটা প্রসিদ্ধ তীর্থ । এখানে বিফুর দ্বিতীয় 

অবতার কুম্মর্দেবের মন্দির আছে । ইভ| পূর্বে একটা শৈব তীর্থ ছিল। 

প্রসিদ্ধ ধন্মসংস্কারক রামান্ুজাচার্যা ইহ[কে বৈষ্ণব তীর্থে পরিবন্ডিত 

করেন। প্রত্যেক বৎসর দোল পুর্ণিন।য় মত। সমাধেহে উৎসব ভহয়া 

থ।কে। 

পথ :- বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে (13- মি. 6) 

কলিকাতা-_ওয়ালটীয়ার লাইন। ্রেশন-চিকাকোল-রোড.। 

কম্মস্থান চিকাকে।ল রোড. ষ্টেশন্ হইতে ১৮ মাইল দূরে অবস্থিত। 

পৌরাণিক আখ্যায়িকা 2--কন্ম, শগবান বিষ দশ অবতারের 
দ্বিতীয় অবতার । এই অবতারে ভগবান মন্দার পর্বত পৃষ্ঠে কত: 

সমুদ্র মন্থনে সহায়তা করেন। 

(5) জিম্লড়। 

বিবরণ 2--জিয়ড় (311000%01) ) মান্্রীজের বিশাখপত্তন 

জেলায় একটা পার্বত্য গ্রাম । ইহ! একটি প্রসিদ্ধ তার্থস্থ/ন। এখানে 

ভগবান নৃসিংহদেবের মৃষ্টি প্রতিষ্ঠিত। ভগবান নুসিংহদেবের অধিষ্ঠান 

স্থান বলিয়াই পর্বতের নাম সিংভাচলম্। পর্বতটা দেখিলে মনে হয় 

যেন একটা প্রকাণ্ড সিংহ ওৎ পাতিয়। বসিরা আছে। সিংহাচলের 

পূর্ব দক্ষিণ অংশে মাধোধার! নামে একটী ঝরণা আছে। মাধোধারার 
পার্্ব দিয়া সিংহা'চলে উঠিবার নিমিত্ত পাষাণ সোপান আছে। 



৭০ গ্রীচৈতন্যাদেবের দক্ষিণ ভ্রমণ 

কক্ষত্র মাহাতআ্মা যতে ইহাই বরা নুসিংহ-ক্ষেত্র। এই নুসিংহমৃক্তি 

ওক্তশরেষ্ঠ প্রহলাদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। বর্তমান মন্দিরাদি উৎ্কল রাজ 
লাঙল গজপতি নিন্মাণ করির়। দিয়াছিলেন। অক্ষয় ভুতীয়!তে 

নুসিংহ (দেবের জন্মোৎসব মহ সমারোহের সভিচ্ত সম্পন্ন হইয়া 

গাকে। 

পথ £--বেঙগল নাগপুর রেলওয়ে (03. তি, ৯০) 

হাওড়া__ওযালটায়ার পাইন । স্টেশন সিংভাচলম্। 

পৌরাণিক আখ্যায়িক1 :_-বর। নৃসিংহ স্বামীর আবির্ভাব । 

গুরাকালে বৈকুণ্ঠের দ্বারা জর বিজয় বরন্ধষশ।পে হিরণাকশিপু ও 

হিরণ্যাক্ষ নামক দৈতাদ্ঈপে ভূমগুলে জন্ম গ্রণ করেন। কণিষ্ঠ 
হিরণাক্গ দেবতাদিগের উপর অত্য[চার করিলে 'ভগবাশ বিষ বরাভমুত্তি 

ধারণ করিয়। দংষ্টাঘাতে হিরণ্যাঞ্ষকে বধ কবেন।  কনিষ্টের মৃত্যু 

সংবাদে হিরণাকশিপু বিষুঞছেধী হুইয়।/ ঘোরতগ ভপশ্তা করিষা 
অভিলমিত বর প্রাপ্ত হন। প্রহ্লাদ নামে তীর এক পুত্র জন্ে। 

গ্রালাদ বিষুপরায়ণ ছিলেন বলিয়! হিরণ্যকশিপু তীর উপর বড়ই 
অসন্থষ্ট ছিলেন এনং তাহাকে বিনাশ করিবার জন্য নান! উপায় অবলম্বন 

কধিলেন কিন্ত কিছুতেই কৃতকার্য্য হইলেন না। প্রহ্নাদ বলিতেন, 

“এই বক্গাণ্ডের এমন কোনও স্থান নাউ যেখানে হরি বিদ্যমান নাই |” 

তাহার সম্মখস্থ শুস্তের ভিতর হরি বিদ্ধমন আছেন শুনিয়া হিরণ্য- 
কশিপু যেমন স্তস্তের উপর আঘাত করিলেন, অমনি স্তস্ত দবিখণ্ড হইয়। 

পড়িল। শুসিংহমৃত্তি বহিগত হইয়া ভিরণ্যকশিপুকে আক্রমণ করিলেন 

এবং হিরণ্যকশিপুর বক্ষঃস্থল নখদ্বারা বিদীর্ণ করিয়া তাহার প্রাণ 

সংহার করিলেন। অনন্তর ভগবান শাস্তমূর্তি ধারণ করিয়] লক্ষ্মীর সহিত 

সিংহাচলে আসিয়া অবস্থান করিলেন । 
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(৫) তলোকান্যল্লী। 

বিবরণ £ গোদ।বরী (9০৩৫৭৮৭87৮0 পুণ্যতোয়। নদী। 
ভগীরথ যেমন গঙ্গ! আনয়ন করিয়।ছিলেন, মহ।তপা! গৌতম খধিও 

তেমনই গোদ[বরী আনয়ন করিয়। ছিলেন। এইজন্য গোদ।বরীর অপর 

একটী নাম গৌতমী গঙ্গ।। গাং স্বর্গ: দদাতি অর্থাৎ স্বর্গ দন করে যে 

সেই “গোদা। তাহ।দের মধ্যে বরী অর্থাৎ শ্রেষ্ঠা। গোদাবরী এমনই 

মহাপুণাময় হীর্থ। বস্তুতঃ আর্ধ্যাবর্তে যেমন হাগীরথা, দক্ষিণাপথে 
তেমনি গোঁদাবরী । 

নাসিক জেলার ব্রঙ্ধাগিরি ভইভে উৎপন্ন হ্ইস্ঘ, দক্ষিণাভিমুখে গমন 

করতঃ গোদাবধী নদী নু[নাধিক সাড়ে চারিশত ক্রোশ ভূমি অতিক্রম 

করিয়া বঙ্গোপসাগরে পতিত ভ্ইয়াভে। গোদাবরী নদীর উপকুলস্থ 

কাননর।জির শোভা অনির্বচনীয়। 

পথ 2 মান্দ্রাজ এবং সাদার্ণ মারহাট্র। রেপগায়ে (11 & তি স.19 

মান্দ্রীজ-সেণ্ট ।ল--ওয়ালটায়ার লইন। ট্রেশন-গে।দাবরী অথবা 

কব্ব,র। 

(৩৩) ন্বিদ্যান্লগগল্ল |. 

বিবরণ 2 বিগ্ভানগর (11819079007) মান্দ্রাজের গোদাবরী 
জেলায় 'একটী নগর। বিদ্বানগর চৈতন্য দেবের সময় উৎকল রাজের 

দক্ষিণ প্রদেশের রাজপাশী ছিল। 

অতি গ্রাচীন কালে “রাজমহেন্্র নামে এক বাজ। পবিত্র সলিল! 

গোদাবরী তটে তাহার বাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহাকে 

বারাণসীধামের মত পুণ্য ক্ষেত্রে পরিণত করিবার ইচ্ছ! করিয়া, গোদাবরী 



৭২ শ্ীচৈতন্তদেবের দক্ষিণ ভ্রমণ 

তটস্থ পর্বতে কোটা লিঙ্গ ক্ষাদাইয় প্রতিষ্ঠা করিব।র সঙ্কল্ন করিয়া- 

ছিলেন। কিন্তু তঁহার উদেপ্ত সফল ন। হইলেও অগ্ভাবধি রাঁজ- 

মাহেন্ত্রীর সমীপবত্তীস্থান কোটা লিঙ্গ তীর্থ বলিয়। প্রসিদ্ধ । 

পথ ? মাজা এবং সাদার্ণ মারহাট্রা রেলওয়ে (11 & 

নি. ৬]. 1) 

মান্দ্রাজ-সেণ্ট 'ল--ওয়।লটীয়রি লাইন। ষ্টেশশ--গাজমাহেন্জরী এব 
গোদাবরী | 

(এ) তীভ্ভস্নী চাঙ্গা । 

বিবরণ 2--গৌতমীগঙ্গা ((701708/))1 (50112৮811) পুণাতোয়া পদ | 

গৌতম খষি ভতপন্ত। করিয়া গোদাবরী গঙ্গা আনয়ন করিয়াছিলেন । 

সেইজন্য গোদ।বরী নদী অপর নাম গৌতমী গঙ্গা । 

পথ 2-মান্ত্রীজ এবং সাদার্ণ মারহাট্রা প্নেলওয়ে (04 & 

ও 11. ৪) 
মান্দ্রাজ-সেণ্ট ণল--ওয়ালটীয়ার লাইন । ্টশন গোদাবরী। 
পৌরাণিক আখ্যায়িক! ঃ_ পুর্াকালে মহর্ষি গৌতম গোহ্তাযা 

পাপে লিপ্ত হন। সেই গোহতা। জনিত পাপ হইতে শিষ্কৃতি পাহবার 

জন্ত মহর্ষি, গণপতি দেবের পরামশে হরশিরবিহারিনী গঙ্গরকে ভূতলে 

আনিতে সঙ্কল্প করিয়! ত্যন্বক পর্বতে গমন করতঃ ত্রান্বকেশ্বর মহাদেবের 

তপন্তা করিতে লাগিলেন । দেবাদিদেব মভাদেব মহ্র্ষির তপস্ায় তুষ্ট 
হইয়া তীহাকে দর্শন দেন এবং অভিলধিত বব প্রার্থনা করিতে অনুমতি 

গ্রদান করেন। গৌতম খষির প্রার্থন। অনুসারে হরজটাস্থিতা গ। 

ভূতলে অবতীর্ণ৷ হইলেন এবং সেই গঙ্গ! নদীর নাম হইল গৌতমী গঙ্গ]। 
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(৮৮) হনিলক্ষাজ্জুন্ম। 

বিবরণ 2 মল্লিকাঙ্জণ দেবতার নাম, স্তনের শাম নহে । শশ্রীশৈলে 
মল্লিকার্জ্বুনম” শ্রীশৈেলে অধিষ্ঠিত অনাদি জ্যাতিপিঙ্গ, ইনি দ্বাদশ 

লিঙ্গের অন্যতম মল্লিকাঙ্জুন নামক মহাদেব । বোধ হর এটা ভূণ, 

কেন না ইহার কিছু পরেই 'শ্রীশৈল” নামের উল্লেখ আছে। চৈতন্ত 

চরিতামৃত মতে এই স্থানের দেবতার শাম 'দাসরাম মহাদেব । এই 

ভীর্থের নাম 'মধ্যার্ভুন? হওরা সম্ভব । 
মধ্যার্জন ()1811)781001080))) ইহার অপর শাম তিরুভাদা-মারাডুর 

মান্্রাজ প্রেসিডেন্সী, তঞ্লোর জেলার কুম্তকে।ণম তালুকে একটা নগর । 

ইহ! বীরসোলনর নদীর তীরে অবস্থিত। এখানে সুন্দর কারুকার্য 

বিশিষ্ট একটা বুহৎ শিব মন্দির আছে, মন্দিরস্থ শিব লিঙ্গের নাম মহালিঙ্গ 

স্বামী । 'এই স্থানে প্রতিবৎসর কয়েকটা উৎসব হয় বৈশাখে 

কল্যাণোৎসব, আশ্বিনে নররাত্রি উত্সব এবং মাঘ মাসে রথযাত্রা | 

ঠাকুরের রথ অতি বুহৎ এবং পরম রমশীঘ্ধ। সমগ্র তারতের মধ্যে 

ঈদ্দশ বিশাল রথ নিতান্ত বিএল। সুদীর্ঘ রজ্জুদ্বারা বহুসংখ্যক লোক রথ 
টানিয়! থাকে । রথযাত্রার সময় অগণনীয় তার্থ যাত্রীর সমাগম হয়। 

খাত্রীদের ভিতর 1১8াধঠান অর্থাৎ দক্ষিণাপথ বাসী শীচ অস্পৃশ্য জাতির 

নরনারীগণ দেবতার রথ টানে বলিয়।, অন্ধুমান হরর শ্রীচৈতন্তদেব শিব- 

লিঙ্গের নামকরণ করিয়[ছেন “দাসরাম মহাদেব” | 

পথ : সাউথ ইগ্ডিয়ান রেলওয়ে (8, ]. 18) 

মান্দ্রাজ__ভিন্ুপুরম-_মায়া তরম - ভ্রিচিনোপলী লাইন 

ষ্টেশন-_তিরুভাদা-মারডুর | 



৭ জ্রীচৈতন্যাদেবের দক্ষিণ ভ্রম্ণ 

পৌরাণিক আখ্যায়িক। 2 পুর্বদিকের ফটকে ত্রহ্মহত্যার একটা 
মুর্তি খোদিত আছে। কথিত আছে কোনও চোল ক্রাজ। ত্রন্মহত্যা 
পপে লিপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি পাপমোচনের জন্ঠ বনু তীর্ঘে ভ্রমণ 

করেন কিন্তু নিহত রান্গণের প্রেতাআ্বা তাহার পশ্চাৎ ধাবন করিতে 

ক্লান্ত ভন না। পরিশেষে দু লিস্থ মী দর্শন করিয়া পাপমুক্ত হইলে 

ব্রহ্মদৈত্য ত।হ1কে অব্য|হতি প্রাণ করেন। 

** (23৯) আক্হোশ্বল। 

বিবরণ :--আহোবল (4০179) মান্জ্রাজ প্রেসিডেন্সির কর্ণল 
জেলায় একটা গ্রাম। এখানে হৃসিংভ দেবের মন্তি পিরাজমান। 

গ্র/মটা নালানালাইস্ পর্বতের উপর অবস্থিত। অগ্যাপি তথায় একটি 

পর্বত শৃরঙ্গে তিনটি বিষুমন্দির বিদ্যমান আছে। ত]হারই একটীতে 

বৃসিংহদেবের মুক্তি রভিয়াছে। শ্রীরামান্থজ মতাবলম্বী শবৈষ্ণবের। 

উক্ত মুক্তির পৃজ। করিয়া থাকেন। প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে এইস্থানে 
উৎসব হুইয়! থাকে । এখন মন্দিরটা অনাদূত অবস্থায় আছে। 

পথ £ -মান্দ্রজ এবং সাদা মারহা্টা রেলওয়ে (ধু. & ৪. 1. 08) 

বেজওয়|দা-_-গুণ্টাকাল লাইন। ্েঁশন-_নন্দিয়াল। 

আহোবল, নন্দিয়াল ষ্টেশন হইতে প্রায় পচিশ মাইল দক্ষিণে । 

(-৯০) হিলদ্ম্বক 

বিবরণ :_সিদ্ধবট (548০81) থান্দ্রাজ প্রেসিডেন্দীর কাড্ডাপা 
জেলায় একটা নগর। এখানে একটা সিদ্ধি প্রাপ্ত বটবৃক্ষ আছে সেইজন্য 

এই স্থানের নাম সিদ্ধবট। পেন্নার নদী তীরস্থ সিদ্ধবট তীর্থঃ গঙ্গার 
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নটস্থিত বারাণসী ধাশের স্য।য় সৌন্দর্ধা বিশিষ্ট বলির গ্রতীয়মান হয়| 

এই কারণে ইহ! হক্ষিণ ক|শী' নামে অহিহিত। এইস্থ।নে সীতাঁপতি 

কোদগুরাম স্বামীর মন্দির বিদ্যাম।ন | 87. অক্ষয় বট ও বটেশ্বর শিব 

আছেন। | 

পথ 2-_মাক্দ্রাজ এবং সাদাণ মারভাউা রেলওয়ে । (81 ৬ ক ছা. 1) 

মান্দ্রাজ-সেণ্ট,ল--রাইচুর লাইন | ষ্টেশন_-সিধাউট। 

( “৯৯ ) হহচশ্ল তক ত্জে। 

বিবরণ 2-( ক) নিশাখপভ্ভন - (৬ 1/,80:81)0৮))) মানা 

প্রেসিডেন্সার বিশাখপন্তন জেলার গ্রাধান সহ্র | এখানকার অগিষ্ঠান্রী 

দেবত! বিশাখ স্বামীর অর্থাৎ কার্তিকের নাম হইতে সহরের নামকরণ 
হইয়াছে । কার্তিকের স্বামীর মন্দিক একণে সাগর গর্ভে নিমগ্ন হইয়াছে। 

যেস্থানে এ মন্দির ছিল, থান্ন অগ্ঠ|পি ভিন্দুরা যে।গ উপলক্ষে সাগর স্নান 

করির। থাকেন । 

পথ 2- বেজল নাগপুর রেলওয়ে (1 ই] 

হাঁওডা-ওয়ালটারার লাইন | ঠ্রেশন_-ভিজাগাপট্রম | 

পৌরাণিক আখ্যায়িক! ৫-_কে) পাচ হন্র শত বৎসর পূর্বে 
রাজ কুলতুঙ্গ চোল, বারাণসী যাত্রার পথে এই স্থানে ছুই চারি দিন 

অবস্থান করেন। রাজ। এই স্থানের শোভা দেখিয়া মোহিত হন এবং 

এইস্থানে বিশাঁখদেবের একটি মন্দির নিশ্্াণ করিয়া মন্দির মধো বিশাখ 

দেবের পিভুল নির্দি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। বিশাখের অর্থ কাঞ্ধিকেয়। 

বিশাখদেব চেল রাজাদিগের কুল দেবতা । 

বিবরণ :--(খ) চেউর (11670) মান্ধাজ প্রেসিদেন্সীর চিঙ্গেল- 



৭৬ শীপ্রীটৈতন্যদেবের দক্ষিণ ভ্রমণ 

পুট জেলায় একটা নগর নাছ্রণ্টকম নগরের তের মাইল দক্ষিণ 

পশ্চিমে অবস্থিত চেউবে তিনটা সুপ্রতিষ্ঠিত মন্দির আছে। মন্দিরস্থ 

দেবতার শাম ১। কৈলাস নাথর। ২। সুতব্রক্ষণ্য বা কান্তিকেয়। 

৩। বাল্সিকী ণাথর । 

পথ 2-_সাউথ ইত্তিয়ান রেলওয়ে (২.1. 18) 

মান্দ্রাজ-_মারাভরম্--ধন্ুক্ষটটা লাইন। ্টেশশ-মাছুরাণ্টকম্। 

বিবরণ 2 -( গ) তিরুত্তানি (1710181) নান্দ্রাজ প্রেসিডেন্দীর 

উত্তর আর্কট জেলায় একটি পার্বত্য গ্রাম । পর্বতে পরি মন্দির মধ্যে 

সুবরহ্ষণাস্বামীর দণ্ডায়মান প্রস্তর মুণ্তি বিরাজমান । প্রতি বৎসর কান্তিক 

মাসে উৎসব উপলক্ষে বহু যাত্রীর সমাগন ভর | 

পথ £-মাজ্জাজ এবং সাদাণ মারহাট্র! রেলওয়ে (১1. ৫ ১. ৯. 0) 

মান্দ্রাজ-সেন্ট1ল__রাইচুর লাইন। ষ্টেশন__তিরুত্বাণি। 

পৌরাণিক অখ্যায়িক1 2--(গ) তিরুত্তানি গ্রামে দেবতার 

আবির্ভাব বিষয়ে স্থানীয় প্রবাদ এই, পুরাকালে সুত্রক্ষণ্যত্বামী তারকাস্থর 

বধ করিয়া এই স্থানে বিশ্রাম করেন। তিরুত্তানি, “তিরুত্ত।নি গৌ” 

এই শকের অপত্রংশ | ইহার অর্থ সুবিশ্রাম । ইন্দ্র স্বর্গে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত 

হইলে, স্থুত্রক্ষণ্যস্বামীর করে আপন কন্ট। “দেবসেনাগকে অর্পণ করেন। 
সুতরন্ষণ্য স্বামী তাহার পাগিগ্রহণ করিয়। এই স্থানে আসিয়া! বাস করিতে 

থাকেন। তাহার পর “বল্লীম্মা” নায়ী অপর এক রমণীকে বিবাহ 

করেন। 

মন্দিরে সু্রক্ষণ্যস্বামীর দণ্ডায়মান প্রস্তরময় মনুষ্থাকৃতি চতুভূ্জ 

মুর্তি বিরাজমান । দেবসেনা ও বল্ীল্মার মন্দির পুথক স্থানে 

অবস্থিত। 
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( ৯২.) জিভ । 

বিবরণ £_ ত্রিমঠ-কাঞ্চিপর (00188৬৫1807) | বৌদ্ধদিগের, শৈব- 

দিগের এবং শ্ত্রীবৈঞ্বদিগের মঠ আছে বলিয়া কাঞ্ষীপুরকে ত্রিমঠ 

বলে। 

(১) ৬৬০ খুষ্টাৰধে চীনদেশীয বৌদ্ধ পরিব্রাজক ভিউএনথ সঙ্গ 

আপন ভারত ভ্রমণ বু্তান্তে কাক্ীপুর উল্লেখ করিয়াছেন । সেই সময় 

এটস্কানে বৌদ্ধদিগের একটী আব।স ছিল। কাঞ্ধীপুরের রাজা বৌদ্ধ 
মতাবলগ্বী ছিলেন। ইউএন্থ সঙ্গ এর সময় বিষ্ণকান্ধীতে বৌদ্ধদের 
অন্তিত্ব ছিল, আহার ভ্রমণ বত্তাস্তে একথা লিখিত আছে। তাহার 

সময়ে কাঞ্ধীতে একশত বৌদ্ধসঙ্বরাম ছিল। ধর্খ্পাল বোধিসন্ব 
কার্চীতে জনগ্রীহণ করিয়াছিলেন বলিয়া বৌদ্ধগণ কাঞ্ধীকে পুণ্যতীর্থ 
মনে করেন। এখনও কার্ধীর তন্থব।র-পল্লীর প্রাস্তদেশে একটা বৌদ্ধ 

মন্দির আছে । 

(২) ভগবান শঙ্করাচার্য্যের সময় কাঞ্ধীপুর একটি প্রধান শৈবতীর্ঘ 

ভিল। নিনি তীহার শেষ জীবন একাম্রনাথের মন্দিরে অন্তিবাভিতত 

করেন। 

(৩) বিষ্ুকার্ধীতে শ্রীবরদারাজ স্বামীর মন্দির আছে। উহা 

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী শ্রীবৈষ্ণনদিগের একটী প্রধান আশ্রম। 

প্মন্্রাজ প্রেসিছেন্সীর চিঙ্গেলপুট জেলায় কাক্দীর নিকট দেবত। 

ব্রিবিক্রম বামন দেবের মন্দির বিগ্যমান। মন্দির সম্বথে একটা প্রকাণ্ড 

পু্ষরিণী আছে । ত্রিবিক্রম বামন দেবের অর্চন! মূর্তি রোমাঞ্চকারক | 
ভারতের কুত্রাপি এত বড় লেমভর্ষণ দেবমূর্তি আর নাই । অনস্তশস্যায় 

শয়ান শ্রীরঙ্গমন্দিরে শ্রীরষন!থের অচ্চন। মৃষ্ঠি বৃহৎ কিন্ত ত্রিবিক্রম দেবের 
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মৃহ্টি তাহ! অপেক্ষা বিরাট, বিশাল ও ভয়-ভক্তিগ্রদ | ম্টি কৃষ্ণপ্রস্তর 

নির্ষিত, ত্রিশ ফুট উচ্চ; এক পাদ আকাশে উত্থিত, অ।র এক পাদ বলির 

মন্তকে স্থাপিত। ভগব।ন ভক্ত বলিকে ছলন! করিয়া বামন হইয়াও 
কিন্ধূপ বির।উ শিশ্বরূপ ধারণ করিয়। ভিলেন তাহা এই মৃ্তি দর্শনে 
কতকটা হৃদয়ঙ্গম হর 1৮ 

সত্যেক্জকুমাল বস্তু তাত ভ্রমণ | 

পথ 20১৮) কাঞ্চাপুর (0০01০0৮৮811) দ্েখুন। 

পৌরাণিক আখ্যাস্িকা 2--বিফুর পঞ্চম অবতার বামন 

অবতারের সংক্ষিপ্ত বিধরণ এইরূপ £-- 

দৈত্যরাজ বলি প্রবল হইয়। দেবস্াদিগকে দেবলোক হইতে শিষ্য 
করিলে দেবতার বিষু্র শরণাপন্ন হন। বিষু* দেবত।দিগের উদ্ধার কষ্পে 

কশ্তপ মুনির ওঁরসে ততপত্রী অদিতি গর্ভে লাঁমনরূপে জন্মপরিগ্রহ 

করেন। 

অনন্তর বলি একদা এক যজ্দের অনুষ্ঠঠন করিরা, ঘেধণ। করিয়া 

ছিলেন যে, এই যজ্জে যে যাহা? প্রার্থনা করিবে, তাহ।কে তাহাই দেওয়া 

যাইবে। বামন ধীবে পীরে যক্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া বলির নিকট ভিপাদ 

ভূমি প্রার্থনা করিলে বলিরাজ তৎক্ষণাৎ তাহা দিতে সন্মত তইলেন। 
তখন বামনদেব স্বীয় নাঁভিদেশ হইতে অন্ত একটী পদ বহিগ্গীত করিয়া 

ত্রিপাদ দ্বারা স্বর্থ, মর্তয ও পাতাল আবৃত্ত করিয়া ফেলিলেন। বলিরাজ 

নিজের বাসের জন) একটু স্থান চাহিলে বামনদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, 

"তুমি একশত জন মূর্খ লইয়া স্বর্গে বাস করিতে ইচ্ছা কর, অথবা পাঁচজন 
পণ্ডিত লইয়! পাতালে বাস করিতে চাও ?” বলিরাঁজ পণ্তিতসহ পাতালে 

বাস করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে বামন তাহারই ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। 

দেবগণও নিষ্কণ্টক হইলেন। 
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(৯৩০) জ্রু্দক্কাশ্ী। 

বিবরণ 3 বুদ্ধকাথী (17111)90118181) মান্দাজ প্রেসিডেন্দীর 

দক্ষিণ আর্কট জেলায় মণি ঘুক্তাণ্ডি নদীর তীরে একটা পার্বত্য নগর । 

বৃদ্ধাচলের নিকটে বুদ্ধগিবীশ্বর শিবের মন্দির বিদ্যমান | 

পথ 3--সাউথ ইগ্ডয়ন রেলওধে (,1.11) 

ভিন্লুপুরম্- ৃদ্ধচলম্-_ত্রিচিনোপলী ল[ইন। ষ্টেশন- বুদ্ধ/চলম্। 

পৌরাণিক আখ্যায়িক! £__ প্রলয় কালে শেবশয্যার শয়ান 

'ভগবান বিষ্ণুর কর্ণ ভইতে ঢুইটা দৈত্য বহির্গত ভইয়া খিষ্জকে সগরে 
আহ্বান করে। বিষ সমর পরাজিত ভইর়।, দৈতাদ্বরকে তাহাদের 

অভিল!ষান্যারী বর দিতে চাভিলেন। দ্বৈতদ্বরন তাহ) প্রত্যাখ্যান করিয়া 

পরাজিত বিষ্ুকেই তীহার ইচ্ছামত বর প্রার্থনা করিতে বলিলে, 
“তোমরা আমার নধ্য হও" ভগবান এউ বর প্রার্থনা] করিলেন। দৈত্াদ্য় 

বিষ্ণুর প্রার্থনায় সম্মত হইলে, ভগবান তাভাদিগকে নিধন করেন। 
তদেহ জলে নিক্ষিপ্ত হয়। ব্রঙ্গার অনুরোধে এ দেহ মুত্তিকায় 

রূপান্তরিত কর! হয় 'এবং ভ্রমশঃ কঠিন ভইগা বৃদ্ধি প্রার্থ হুইন্তে হইতে 

পর্বতে পরিণত হয়। উহ পৃথিবীর সর্ধপ্রথন পর্বত বলিয়া এই 

পর্বতের নাম বুদ্ধগিরি বা! বুদ্ধাচলমূ। 

(৯৪৪) ভি্পদী ভি্সলল ? 

বিবরণ 2 ত্রিপদী-ত্রিমল (17080087981) 1 উহাকে 

অরুণাচলতীর্থ বলে। মান্দা প্রেসিডেন্দীর দক্ষিণ আর্কট জেলায় একটা 

পার্বত্য নগর। এখানে ভগবান আশ্ততোষের পাঞ্চতৌতিক মূর্তির 
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অন্যতম তেজোমৃত্তি বিরাজমান । ইহ ব্যতীত পার্বতী দেবী, স্ততরক্ষণা- 

দেব, চগ্ডিকেশ্বর প্রভৃতি অনেক দেব দেবী গ্রতিিত আছেন। 

দেবতার নাম ভ্ভিরবন্নমলবেশ্বর বা অকরুণাচলেশ্বর । দেবীর নাম 

আপীতকুচান্থল। এইস্থাণে বৎসরে দুইবার উৎসব হইয়া! থাকে। 

প্রথম কারঙিকমাসে : দ্বিতীয় চৈত্রমাসে । কার্ভিকম।সের উৎসব মহ 

সমারোছে সম্পন্ন হইয়া থাকে । 
অন্ধকারময় বিমান বা অর্চন। মন্দির মধ্যে শিবলিঙ্গের 'তিজোমুষতি 

বিরাজমান । এইস্থানে বায় বা আলে।ক প্রবেশের উপায় নাই। পৃজক 
আলো! লইস্া ভিতরে প্রবেশ করিলে যাত্রীগণ বাহির হইতে দেবদর্শন 

করেন। 

পথ £--সাউথ উপ্ডিয়ন রেলওয়ে (8.1. 0.) 

কাট্পাড়ী__ভিন্লুপুরম লাইন। ষ্টেশন--নিিরভান্নামলয়। 
ঘি. 9. ত্রিপদী-_ত্রিমলল তিরুতাননামলর নাও হইতে পারে। কেননা 

এইস্থানে শ্রীচৈতন্থপ্রতূ চতুতু'জ বিষুমুন্তি দর্শন করিয়/ছিলেন। এইটা 
ত্রিমল্ল ( তিরুমীল1 ) ভওরাই সম্ভব | 

পথ ১--( ১৯) ত্রিমল্প দেখুন । 

পৌরাণিক আখ্যায়িকা £__ মহাদেবের তেজোমুর্তির আবির্ভাব 

বিষয়ে কথিত আছে-_-একদ1 দেবাদিদেব মহাদেব পার্বতী-দেবীর প্রত্তি 

সন্ত হইয়া দেবীকে এই বলিয়! অভিসম্পাত করিলেন যে, “তাহ! 

হইতে পুথিবীর অমঙ্গল হইয়াছে, তাভাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে ।” 

পার্বতী প্রথমে গঙ্গাতীরে অনেক বৎসর তপন্ত। করিলেন, তৎপরে 

কাঞ্ধীপুরে গিয়া “কামাঙ্ষী দেবী” নাম ধারণ পূর্বক তপন্তা করিতে 
থাকেন। পরিশেষে সদাশিব তিরুবন্লমলয় ন।মক স্কানে পর্বতশিখরে 

যাইয়া পার্বনীকে তগন্তা করিতে আদেশ করিলেন। দেবী আদিষ্টস্ানে 
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গিয়া কঠোর তপগ্ত। করিলে ভগবান্ চন্দ্রশেখর, দেবীর প্রতি প্রসন্ন 

হয়! (জ্যাতির্র রূপে দর্শন দিলেন এবং পর্বতোপরি পার্ধতীদেবীর 

সহিত বাস করিতে লাগিলেন। এখনও অরুণাচলে সেই মহাদেব ও 

মহ[দেবীর মঙি রহিয়াছে । 

(৯৫) ০ন্ক্ষজাল্লে। 

বিবরণ £ বেক্কটারে ( ড৪/1:8৮৮977) মান্দ্রাজ প্রেসিডে্সীর 

নেলোর জেলা একটা পার্ধত্য নগর।  ব্যন্কটেশ্বর মহাদেবের নামান্- 

সারে পৰর্ধতের নাম ব্যন্কটগিরি হইয়াছে ।  স্কন্দপুরাণে শ্রীব্যস্কটাচল 

মাহাত্ে দেখ! যার, গ্রীরামানুক্ধাচার্য্য ব্যঙ্কটশৈলে আসিয়া আকাশগঙ্গা 

নামক তার্থে পঞ্চাক্ষরী মন্ত্র্ধার। বির আরাধনা করিয়াছিলেন। নিষু 

তাহার তপে সন্তষ্ট হটরা প্রস্াঙ্ষীভূত হুইয়া ছিলেন। রাঁমান্থুজ কলির 

৪১১৮ অব জন্মগ্রহণ করেন। অতএব প্রায় ৯০* শত বৎসর পূর্বেও 

এই মহাতীর্থ প্রসিদ্ধ ছিল। 

পর্বত শ্রেণীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বহু ঝরণ! ও "্চাহদের নিকট ছোট 

বড় অনেক জলাশয় আছে। তাহারা সকলেই পৃণ্যতীর্থ বলিয়। বিখ্যাত। 

তাহাদিগের মধ্যে ৭টা গ্রধান। (১) স্বামীতীর্ঘ” (২) বিয়ৎগঙ্গ। ব| 

আকাশগঞ্গা, (৩) পাপবিনাশিনী, (৪) পাগুবতীর্থ, (৫) তুম্বীর কোনা, 

(৬) কুমারবারিক।, (৭) গোগর্ভ। 

পথ £__ মান্দা এবং সাদার্ণ মারহাট্টা রেলওয়ে (॥ & মি. 0. চি) 

বরঞ্চ লাইন £-_-কাটপাডী--গুড়ুর। ্েশন__-চেনকাটাগিরি। 

(৯৩৬) ভ্িশপী। 

বিবরণ £--(ক) তিরবাদী ( গুগ%৪]। ) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্দীর 
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তাপ্জোর জেলায় একটা সহর। ইহাকে তিরুভেয়রও বলে। সংস্কৃত 
ভ|ষ|় পঞ্চনদম অর্থাৎ পঞ্চপবিত্র নদী বলে। উৎসবের সময় অন্তান্ 

নিকটবন্তী মন্দিরের দেবতাগুলিকে এই স্থানের দেবতার সহিত সাক্ষাৎ 
করিবার জন্য এইস্কানে আনয়ন করা হয়। 

পথ 2- সাউথ ইগ্ডিয়ান রেলওয়ে (8.1. 8) 

মান্্রা্--তাঞ্জের-_ধন্ুষ্কোটা লাইন। ই্রেশন_ তের । তাঞ্জোর 

হইতে ৭ মাইল দুরে, কাবেরী শদীর উত্তর তারে তিরবাদী নগর । 

বিবরণ £--(৭) তিরুপাটী (751])%9) মান্্াজ গ্রেসিডেক্গীর উত্তর 

আর্ক জেলার প্রসিদ্ধতীর্ঘ তিরমালা যাইবার পথে একটী সহর। 
এখানে ১৫টা মন্দির অছে। তাহাদের মধ্যে আীব্যঙ্কটেশ্বর স্বামীর জোষ্ 

ভ্রাত। গোধিন্দরাজ স্বম। এবং রাম হবার মন্দির বিখ্যাতি। 

পথ £--মান্্।জ এবং সাদার্ণ মারহাক্ট|! রেলওয়ে ( & 5. |]. 11) 

বরঞ্চ লাইন £--কটপাডী-গুডুর। ষ্টেশন-তিরুপাটা ইষ্ট। 
পৌরাণিক আখ্যায়িক। 2 তিরব[দী কথার উৎপত্তি তামিল 

ভাষায় তির আর্থ পবিভ্র, আই অর্থে পঞ্চ এবং আদী অর্থে নদী 

অর্থাৎ পঞ্চ পবিত্র নদীর দেশ। সংস্কত ভার ইহার নাম পঞ্চনদম্। 

কানেরী, কোলেকুণ, কোদামূর্তি ভেত্তার ও ভেন্নার এই পীচটা নদী ছয় 

ম।ইপণের মণো প্রায় সখাস্তরালভাবে প্রবাহিত হইতেছে । এই পাঁচটা 
নদী হইতে এই স্থানের নামকরণ হইয়াছে। এই স্থান অতি পবিত্র ও 

পুণাময় বলিপ্! প্রসিদ্ধ । এই নগরটী কাবেরীর উত্তর তীরে অবস্থিত। 

ননিন্তীরে একটী শিবমন্দির আছে। ভগবানের নাম পঞ্চনদীশ্বর স্বামী । 

(৯৭) সান্না জল্লনিনহভ্র | 

বিবরণ 2-(ক) মঙ্গলগিরি (17095191) মান্ত্রাজ প্রেসিডেন্দীর 
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গণ্ট.র জেলায় একটা নগর । ইহা একটা প্রধান বৈষ্ণবতীর্ঘ। মঙ্গলগিরি 

দুর হইতে হস্তীর স্ায় দেখার । পর্বতের পাদদেশে একটী বৃহৎ বিষুঃ 
মন্দির আছে। পাহাড়ের উপর মন্দিরে যে নুসিংহ মৃতি আছেন হহা 

উহারই ভোগমূর্ভি। উৎসবের সময় এই তোগমৃর্ঠির দ্বারা উৎসবক্রিয়া 

সম্পর হর। এই মন্দির পাহাড়ের মধ্যস্থলের পাথর কাটিয়। নির্মিত 

হইয়াছে। মূর্তি পাহাড়ের গাত্রে ধেন সংলিপ্ত, কেবল মাত্র পিত্তল 

নিন্মিতি সিংহাকৃতি মুখ বাহির হইয়। আছে। ইনি গুড়ের পান। 

পান করিয়| থাকেন। ইনি এমনি ভক্তবৎসল যে, যত পরিমাণ পান৷ 

হউক না কেন তাহার অদ্ধেক প্রসাদ ভক্তের জন্য রাখিয়! দেন। 

পথ 2--মান্দ্রাজ এবং সাদার্ণ মারহাউ্রী রেলওয়ে (0 & মি. 8.1) 

বেজওয়াদ।_-গুণ্টাকাল-_হা!বলি লাইন । ্রেশন_ মঙ্গলগিরি। 
বিবরণ £-(খ) পেননাহোবিলাম (70071)%1101)111) ) মান্জাজ 

প্রেসিডেন্নীর অনন্তপুর জেলার পের নদীর তীরে অবস্থিত একটা গ্রাম । 

ইহা একটা পবিত্র তীর্ঘস্থ/ম। এখাণে ভগবান বিষ্ণুর অবহার নরসিংহ 
দেবের মন্দির আছে । 

পথ 2-_মান্দ্রীজ এবং সাদ মারহাট্র। রেলওয়ে (21 & তি. ঠ1.15) 

বেজওয়াদা--গুণ্টাক।ল-_বেলারি--হাবলি লাইন । 

্রাঞ্চ লাইন :__বেণারি- রায়; প্টেশন--রায়ছুর্গ, হইতে পূর্বে | 

অথব। গুণ্টাকাল-_বাঙ্গ।লোর লাইন, শন _অনন্তপুর, হইতে পশ্চিমে) 

পেন্নার নদী তাবে। 

(৯৮৮) ক্কাব্খপী। 

বিবরণ :__-কাঞ্ধী (00738897810) মান্দ্র'জ প্রেসিডেন্দীর চিঙ্গেল- 

পুট জেলা প্রধান সহর। 
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অযোধ্যা, মথুরা১ মায়া, কাশী, কাঞ্ধী, অবস্তিকা। 

পুরী, দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদঘ্িকাঃ। 

ক।ঞ্ী এই সাতটা মোক্ষদায়িক! তীর্থের অন্ততম।। আর্ধ্যাবর্তের 

হিন্দুগণ সেমন অস্তিমে কশীধামের ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়। শেষ- 

জীবন 'অশ্তিবাহিত কর্রিবার বাসন! করেন, দক্ষিণাপথের হিন্তুগণও 

তেমনি শেষজীবন কাঁঞ্ধীতে অন্িব।হিন্ত করিবার কামনা করেন। 

স্থল পুর্লাণ মতে বারাণসী, রামেশ্বর, শ্রীক্ষেত্র অপেক্ষাও কাপুর 
পৃণ্যতীর্থ। কাঞ্চাপুরম্ সংস্কত শব্দ ; ইহার অর্থ স্বর্মময় সহর। এক 
সময়ে কাঞ্চী “নগরেধু কাঞ্চী” বলির! প্রসিদ্ধ ছিল। কাঞ্চী সহর অতি 

প্রাচীন। 

কাফীপুর ছুই অংশে বিভক্ত ১। শিবকাঞ্ধী, ২। বিষ্চুকার্ধী। 
১। শিবকঞ্চী। ইংরাঁজেরা উহাকে 1312 10501 বলে। শিবকাক্ষীর 

দেবতার নান একাম্রন।থ ; দেবীর নম কামাখ্যা বা কামাঙ্ষী। ইহ! 

বাযতীতত কচ্ছপেশ্বর মহাদেব, কৈলাশ নাগ, ত্রিবিক্রম প্রভৃতি নানা দেবত। 

আছেন। শিবকাঞ্চী, কানাধামের সভায় শিবভক্তগণের প্রধান তীর্থ। 

এখানে ভগবান ভবানীপতির পাঞ্চভৌতিক মৃষ্ঠির অন্ততম ক্ষিতি মুষ্টি 

বিরাজমান । লিঙ্গ মুত্তিকায় নিশ্মিত। দক্ষিণ দেশের অন্যান্ মন্দিরের 

ন্তায় এই মন্দিরও একটা অদ্ভূত ব্যাপার। এই মন্দিরের গোপুরম 
অর্থাৎ তোরণ দ্বার ভারতে অদ্বিতীয়। এরূপ বিশাল উচ্চ গোপুরম 

মাদুর|, বামেশ্বর কিন্বা শ্রীরঙ্গমেও নাই। বিমান মধো ভগবান ণ্ণকা্- 
শাথ শিবলিঙ্গ বিরাজমান ইহাই ভগবানের অর্চনামূর্তি। ইহার 
ভোগমুদ্ি পঞ্চধাতু নির্মিত চতুভূন্ভ মনুষ্) মুদ্তি। মহোৎসবের সময় 

এই ভে।গমুর্তিকে সহর প্রদক্ষিণ করান হয়। 

২। বিঞ্ু কাঞ্ধীর দেবতার নাম শ্রীবরদারাজ স্বামী। শিবকাঞ্ধীর 
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মন্দির অপেক্ষা এই মন্দির আড়ম্বরে ও 'সান্দ্ষয্যে শেষ্ঠ। সম্ভবতঃ 

শ্লীরমান্থুজাচ।্য এই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । ইংরাজের! ইহাকে 
[1666 18701 বলিয়া থাকেন। শ্রীবরদারাজ স্বামার কিবীট-কুগুল 

শোভিত নান। অলঙ্করমণ্ডিত রুষ্ প্রস্তরের চতুভূ 'জ মৃ্ডি অতি সুন্দর 

ও লৌম্য। ইহাই ভগবানের অর্চনামৃদ্ি। বৈশাখ মাসের রুষ্। 

চতুর্থীর দিন গরুডোৎসব কালে দেবতার তোগমৃর্ভিকে রথে চ।পাইয়া 

সহ্র প্রদর্গিণ করান হয়। 

পথ ঃ-_সাউথ ইগ্ডিয়ান রেলওয়ে (5. ]. 1$) 

মান্জরাজ-_ভিন্লুপুরাশ-_ত্রিচিনেপলী- ম।ছুর1- খন্গুষ্কে।টা লাইন | 

ব্রাঞ্চলাইন £-_চিঙ্গেলপুট-_আরকোনাম (9.1. 1) ষ্টেশন_-কাঞ্জা- 
তেরম্। 

পৌরাণিক আখ্যায়িকা £-(0১) কামাক্দী দেবীর আবিরীৰ 

বিষয়ে স্থলপুর[ণে এইবূপ লিখিত আছে__কোনও সমরে পার্ধতা দেবী 
কৌতুক করিয়। মহাদেবের চক্ষু আবরণ করিলে দিশসংসার অন্ধকার 
হইয়া যায়। এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য দ্বো মহাদেবের 

আদেশে কাঞ্দীপুরের একাশ্রনাথের মন্দিরপ্র।ঙ্গণে আসির| ছরমাস যাবৎ 

“কামাক্ষী দেবী' রূপে তপশ্ত|! করিলে মদে তাহার পাপখে।চন 

করেন। তদবধি দেবী উক্তনামে পৃথক মন্দিরে বিরাজিত] আছেন। 

(২) একাম্নাথের মন্দির অতি পুরাতন । এই অন্দিরপ্রাঙ্গণে 

একটী পুরাতন আম বু অডে। 'এউ আত্ম বক্ষে চাপটা ডালে মিষ্ট 

কটু, তিক্ত ও অস্ত্র এই চারি রসের আম জন্মিয়। থাকে। র্চকেরা 

কহিয়া থাকেন যে, পূর্বে এ আতর বৃক্ণ হইতে প্রন্য একটী করিয়া 

পক আম্র পাওয়া যাইত এবং সেই আসর ভোগ দেওয়। হইত। সেই 
কারণ মহাদেব একাম্রনাথ নামে অভিহিত হইয়[ছেন। 
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(৯৪৯) জজ । 

বিবরণ 2 ত্রিমলল (117019518) মান্্রাজ প্রেসিডেন্সীর উত্তর 

আর্কট জেলায় একটা পার্বত্য নগর। ইহা! একটা প্রধান বৈষ্ণব তীর্থ। 

তিরুপতি-ইষ্ট ষ্েশনের নিকট তিরুমালার মহাস্ত মহ।রাজ বাস করেন। 

বাঙ্কটপর্বতের উপরে দেব মন্দির। বিষুতর অবতার ঙগবাঁন 

জীব্যক্ষটেশ্বর স্বামী ব! বালাজী এই মন্দিরে বিরাজমান। এখানে 
অনেকগুলি পবিত্র সরোবর আছে। পুর্ধে ইহা শৈবতীর্থ ছিল। 

সুত্রন্গণ্যস্বামীর মুক্তি মন্দির মধ্যে বিরাজ করিতেন। শ্রীর।মানজচর্য্যের 

সময় কাত্তিকেয় মুদ্তির পরিবর্তন হইয়া শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী অপূর্বব 

বিষ মূর্তি শোভা পাইতে লাগিল। তদবধি এই মুষ্ঠির শ্রীরামান্ুজা- 
চার্য্ের প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে পৃক্তা হইতেছে । 

পথ :-_তিরুপতিতে দুইটা ষ্টেশন আছে (১) তিরুপতি-ইষ্ট, (২) 

তিরূপতি-ওয়েষ্ট। ছৃইটা ষ্টেশন একমাইল দূরবর্তী । 

মান্্রাজ এবং সাদার্ণ মারহাট্র! রেলওয়ে (11. & মি. 1]. 0) 

কাট পাড়ী--পাঁকালা-গুড়ুর লাইন। ষ্টেশন-_তিরুপতি-ইষ্ট ও 
তিরুপতি-ওয়ে্ট। 

পৌরাণিক আখ্যায়িক £-কোন সময়ে শেমনাগের সহিত 

পবনদেবের কলহ হয়। দুইজনের মধ্যে কে অধিকতর বলবান ইহার 

মীমাংসা করিবার জন্তই কলহের উৎপত্তি। অনেক বাদাছবাদের পর 
এই স্থির হয় যে, শেষনাগ মেরুপর্বতের অংশ বেক্কটগিরিকে বেষ্টন 

করিয়া থাকিবে। পবনদেব শেষনাগকে তথা হইতে অপসারিত 

করিতে পারিলেই বায়ু বলবত্তর বলিয়! প্রমাণিত হইবেন। পবনদেব 

প্রচণ্ড ঝড় উৎপাদন করিয়া বেহ্কটগিরিশুঙগ উৎপাটন করতঃ স্ুবর্ণমুখী 
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নদীর বাম তটে ফেলিয়া দ্িলেন। শেষণাগ অপমানিত হইগা নাগ 

তীর্থে গমন পূর্বক ভগবান বিষ্ণুর তপস্ত। করেশ। ভগব।ম বিষ তাহার 

তপগ্ায় গ্লীত হইয়। তাহ।র প্রার্থনান্সারে বেস্কটগিবিতে অবস্থ।ন করিতে 

লাগিলেন । 

যে মূর্তি অদ্য।পি বিঞুমূর্তি বলিয়া কথিত তাহা! সুরক্ষণ্য স্বামীর 

ূর্তি। এতৎসম্বন্ধে' একটা প্রবাদ আছে। কোনও সমস র।মানুজ চার্য্য 

আসিয়া মূর্তির হস্তে শঙ্খ, চক্র নাই দেখিয়। বিয়ৎ গঙ্গ। 'চার্থে বিফ 
উপাসনা করেন। পরে প্রকাশ করেন যে, এই প্রস্তরমহ। মতি স্ুরক্গণ্য 

স্বামীর মুর্তি নহে, উহ! বিষু মূর্তি। পর দিবস দ্বার উন্মেচন হইলে দেখা 
গেল যে, শঙ্গ, চক্র ধারী ঝিষ্ুমূত্তি মন্দির মধ্যে শোভা। পাইতেছে। 

তদবধি বিষ্ুপুজ! প্রচলিত হুইয়াছে। 

(২২০) ভ্জিল্ষালহত্তি। 

বিবরণ 2 ত্রিকালহস্তি (:8117586) মান্্র।জ প্রেসিডেলসার উত্ত৫ 

আর্কট জেলাদ্ সুবর্ণমুখী নদীর দক্ষিণ তীরম্থ একটী নগপ। ভগবান 

তবানীপতি আশ্ততোষের পাঞ্চতৌতিক মৃগ্ডি? অন্ঠতম বায়ুমূ্ি এখানে 

বিরাজমান । শিবমন্দিরের দক্ষিণ দিকে স্বামী নণিকুণ্ডেশ্বর মক 

আর একটি শিবলিঙ্গ আছে। মণিকুণ্ডেশ্বর মন্দিরের দক্ষিণে চত্রানণ 

্রঙ্গার মুক্তি এবং মন্দির আছে। মন্দিরের দক্ষিণে একটা সগেবর 

আছে, উহার পার্থে ভরদ্বাজ মুনির আশ্রম এবং শরদ্ধাজ স্বামীর মৃত্ত 

বিরাজমান। শিবলিঙ্গের মাথার উপর যে দীপালোক ঝুলান আছে 

তাহা সর্বদাই যেন বায়ুতরে ছুলিতেছে। অন্যান্ত প্রদীপ আদে। 

আন্দোলিত হয় না। এই কারণে উক্ত শিবলিঙ্গ; বায়ুলিঙ্গ নামে 

অভিহিত হুয়। 
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পথ £-_মান্্রাজ এবং সাদার্ণ মারহাট্র। রেলওয়ে (4. & ৪, আম) 

গুড়ুর-_-পাকাল।-_কাট্পাড়ী লাইন। ষ্টেশন_-কলহস্তী | 

পৌরাণিক আখ্যাম্মিক। £_-মহাদেবের পাঞ্চভৌতিক মূর্তির 

অন্ঠতম অনাদি বাযুমূর্তি এখানে বিরাজমন। বায়ুন্ধপী মহাদেব 
চতুক্ষোণাক্কৃতি। বিমানের কোনও দিক দিয়! বাতাস প্রবেশের পথ 
নাই! কিন্ত লিঙ্গের মাথার উপর যে দীপালোক ঝুলান আছে তাহা 

সর্বদাই ঈষৎ ছুলিতেছে। অন্ত কোনও দীপ আন্দোলিত হর না। 

লিঙ্গের মস্তকোপরি প্রদীপ আপনাপশি আন্দোলিত হয় বলিরা উল্ত 

লিঙ্গ বায়ুলিঙ্গ নামে অভিহিত। কথিত আছে যে প্রঙ্গা কৈলাসের 

একটী শুঙ্গ আনিয়া, এইস্থানে স্থাপন করিয়। তপন্ত। করিয়াছিলেন বলিয়। 

এই পর্বত দক্ষিণ কৈলাস নামে অভিহিত। 

(-২৯) শ্পগ্কতভীর্। 

বিবরণ :-_-পক্ষতীর্থ (1110105]1]0র077717 ) মান্্াজ প্রেসি- 

ডেন্সীর চিঙ্গেলপুট জেলায় একটা পার্ধত্য গ্রাম। ইহাই প্রসিদ্ধ পক্ষী- 

তীর্থ। পর্বতোপরি বেগ্ঘলিঙ্গেশ্বর মহাদেবের মন্দির আছে। ইহ! 

একটী বিখ্যাত তীর্থস্থান। এখানে একটা সরোবর আছে তাহাকে 

শ্রীপক্ষীতীর্থ বলে। সেই পুষ্করিণীতে স্নান করিলে নানারূপ ব্যাধি 

আরোগা হয়। প্রতাহ কাকাতুয়ার স্যার দুইটা পক্ষী এই পর্বতে আগমন 

করিয়া পূর্বোক্ত সরোবরে ন্বান করে। পাপণ্ডারা এঁ ছুইটী পক্ষীকে 
আহার করান। আহার শেষ হইলে তাহার! চলিয়া যায়। লোকে 

বলে-_তাহারা বারাণসীধাম হইতে আইসে এবং আহারান্তে তিনবার 

দেবার প্রদক্ষিণ করিয়া সেতুবন্ধরামেশ্বর গমন করে। তথা হইতে 
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সন্ধ্যার পূর্বে কাশীতে গমন করিয়। রাত্রি যাপন করে। ইহছার। পক্ষিরূপ- 

ধারী হরপার্বতী | 

পথ £-_সাউথ ইগ্ডিগ্লান রেলওয়ে (৪11. 8) 

মান্জাজ__তিনুপুরম্-_মায়াভরম-ত্রিচিনোপলী লাইন। ষ্টেশন-_ 
চিঙ্গেলপুট। পক্ষতীর্থ, চিঙ্গেলপুট ষ্টেশন হইতে ৬ মাইল পূর্ব দক্ষিণে 

পর্বতোপরি অবস্থিত । 

(--.) লুলু্দহ্কোলভ্ভীঞ্গ। 

বিবরণ :--€(ক) মহাবলীগুরম্ (3৪৮৪7-10%29185 ) মান্দ্রাজ 

প্রেসিডেক্গীর চিঙ্গেলপুট জেলার একটা গ্রাম । দক্ষিণাপথের মধ্যে ইহ! 

অতি প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব তীর্থ। এইস্থানে ভগবান বিষুর স্থণশয়ান মৃত্তি 
বিরাজিত। এই মন্দিরে তিনটা গেপুরম আছে । বিমান ও মণ্ডপের 
গঠন অতি পুরাতন। কথিত আছে এইস্থ।নেই ভগবান, বামন অবতারে 
বলিরাজকে ছলন। করিরাছিলেন। 

মন্দির মধ্যে প্রগ্ুরেপরি বিষুমুন্তি শগ্নানভাবে অবস্থিত আছেন। 
ইহার কিয়দ্।রে আরও ছুইটী মনোহর মন্দির আছে। প্রথমটাতে 

গণেশের মুক্তি এবং দ্বিতীয়টাতে মহা বলি চক্রবর্তীর মৃন্তি। 
মহাবলিপুরের মন্দিরের নিন্মীণ কার্য ভাবায় তাঙ্করগণের অদ্ভূত 

শিল্পনৈপুণোর , পরিচায়ক) আমেরিকর ও ইউরোপের পরধ্যটকগণ 

ইছ1 একবাক্যে স্বীকার করেন। মন্দির হইতে অলদুরে পর্বতগাত্রে 
নানাবিধ মৃন্তি খোদিত আছে। তাহাদের মধ্যে অর্জুনের প্রায়শ্চিত্ত, 

বামনভিক্ষা, তগবানের বরাহু অবতারের মৃক্তি, বলিপীঠ ইত্যাদি বিশেষ 
উল্লেখ যোগ্য । 
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পথ :__মহাবলীপুরম্, চি্সেলপুট ষ্টেশন হইতে ২৭ মাইল। এই- 

স্থানে যাইবার দুটী পথ আছে। 
(১) চিঙ্গেলপুট ষ্টেশনে নামিয়া স্থলপথে ইটিয়া যাইলে ২* মাইল 

(২) মান্রাজ হইতে ৭ মাইল দুরে পাপাঞ্চোরী নামক ঘাঁট। সেই 

স্থান হইতে খাল দরিয়া জলপথে ৩ মাইল যাইতে হয়। 

পৌরাণিক আখ্যায়িক। £-_পুর/কালে পুগুরীক খধি বহুদিবস 

ক্গীরোদ সমুদ্রের তীরে তপন্ত। করিয়াছিণেন। মহবিষ্ু তাহার তপস্তায় 

সন্তষ্ট হ্ইয়| স্থলশয়াণ মুন্তিতে তক্তকে দরশন দিয়াডিলেন। সেইস্থান 

অবল্ধন কিয়! স্থলশঘান শ্বামীর মন্দির বলিরাজ| কর্তুক প্রতিঠিত হয়| 

বিবরণ £_(খ) শ্রীমুষ্তম্ (91707051008) ) মান্ত্রজের দক্ষিণ 

আট জেলায় একটী গ্রাম। মন্দিরস্থ বিগ্রহের নাম ভূবরাহ। তীর্থ- 

যাত্রীগণ চিদান্বরমে মহাদেব দর্শন করিয়া শ্রীমুষ্ণয দর্শন করেন। শ্রীমুষ্জমে 
তগবান বিষ্ণুর বরাহ অবতাবের একটা মৃত্তি বিরাজমান। সেই মৃত্তি কষ্ট 
প্রস্তর হইতে নির্ষিত। কিন্তু প্রবাদ এই যে মৌলিক বিগ্রহ্টী শ্বেত 

মন্মরর প্রস্তরের ছিল। 

পথ ; -শ্রীমুষ্ণম চিাম্বর হইতে ২৪ মাইল দূরে অবস্থিত। মোটর- 
বাস সার্ভিস আছে। (২৩) পীতান্বর দেখুন। 

(৯২৩০) স্পীত্ডান্ল। 

বিবরণ : _পীতান্বর (01110210008 ) মান্ীজ প্রেসিডেন্সীর 

দক্ষিণ আর্কট জেলায় একটী সহর। চিদাম্বরম অতি প্রাচীন তীর্থ। 

এখানে ভগবান পশুপতির পাঞ্চতৌতিক মুত্তির অন্ততম ব্যোমমূত্তি 

বিরাজমান। মন্দিরমধ্যে কোনরূপ বিগ্রহ বা লিঙ্গ নাই। দেবত। 

'আকাশরূগী বলিয়া! মানবচক্ষের অগোচর থাঁকেন। এইস্থানে অনেক 
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অনেক দেবালয় আছে। তন্মধ্যে নটরাজ, চিদাত্বর, মৃহাবিষু। মহাকাল 
এবং বিশ্বেশ্বর প্রভৃতির মন্দির বিখাত। 

চিদ্রান্বরমের মন্দির বিরাট, বিশাল ও অদ্ভুত। এই মন্দির অতি 

প্রচীন। প্রফেসার ইষ্ট উইক বলেন ইহ খুস্রীয় পঞ্চম শতান্ীতে 

নিশ্মিত। প্রায় ১১৭ বিঘ| জমির উপর উক্ত মন্দির বিদ্যমান । 

পথ £_-সাউথ ইয়ান রেলওয়ে (9.1. 1১) 

মান্াজ--তিরুপুরম--মায়।তরম্_ত্রিচিনোপলী-মাছুর। -- ধন্ুফে|টী 

লাইন। স্টেশন--চিদা্বরম্। 

পৌরাণিক আখ্যায়িক। :_স্থল পুরাণ মতে পঞ্চম মনু শ্বেতবর্ণ 
নামে এক পুত্র ধবলরোগাক্রাস্ত হইয়া! তীর্থপর্বাটন করিতে করিতে 

কাঞ্ধীপুরে অবগত হইলেন যে, চিদাম্বরম নগরে বাপ্রপদ খষি বাস 

করিতেছেন। তখন চিদাম্বরমে একটী সামান্য মন্দিরে আকশরূপী 

মহাদেব বিরাজ করিতেন। খিবর এ মন্দির সন্নিকটে বস করিতেন । 

শ্বেতবর্ণ রাজ! খষির আদেশে হেমতার্থে স্নান করিবামাত্র ধবলরে।গ 

হইতে মুক্তিলাভ করিলেন। তিনি আকাশরূপী মহাদেবের উৎকষ্ট নূতন 
মন্দির নিশ্দীণ করিয়া দেন। আক।শরূপী মহাদেবের মন্দির মধ্যে কোনও 

বিগ্রহ বালিঙ্গ নাই। 

(২৪৪) স্পি্লালী। 
বিবরণ £_ শিয়ালী (91781) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্দীর তাঞ্জের 

জেলায় একটী নগর। এখানকার মন্দিরে ব্মপুরীশ্বর মহাদেব আছেন। 
স্বতন্থ মন্দিরে ত্রিপুর[সুন্দরী নামে এক দেবীমূত্তি বিরাজ করিতেছেন। 
এখানে জ্যৈষ্ঠ মাসে অন্বেৎসব, আশ্বিন মাসে নবরাত্রোৎসবঃ মাঘ মাসে 

শিবরাত্রোৎসব ও চৈত্রমাসে বসস্তোৎসব হুইয়। থাকে । 
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পথ :- সাউথ ইগ্ডিযান রেলওয়ে (8.1. 2) 

মান্দ্রাজ-_ভিন্লুপুরম-_-মায়াভরম-_ত্রিচিনোপলী-- মাছুরা-- ধানুফবোটা 

লইন। ষ্টেশন__-শিয়ালী ৷ 

(২৫৮) ক্ষান্দেল্লী। 

বিবরণ £ কাবেরী ( (8৮০1৮ 131) গঙ্গার ন্যায় পৃণ্য- 

তোলা নদী। পুজাকালীন জলশুদ্ধির সময় ইহারও নাম উল্লেখ 
করিতে হর। ফান্তিকমাসে দক্ষিণদেশের লোক কাবেরীতে ম্বান 
করে। বৃহস্পতি তুল'রাশিতে গমন করিলে মায়াভরমের ঘাটে পুঙ্কর 

যোগ হইয়া! থাকে। 
পথ £-_সাউথ ইও্ডিরান রেলওয়ে (9. 1. 1১) 
মাদ্রা্-_ভিন্লুপুরম--মায়াভরম-_ত্রিচিনৌপলী-ন্ুফ্চকোটি লাইন 

ষ্টেশন-_মায়াভরম এবং ত্রিচিনোপলী। 

(২৩) ঞাজ্লক্মাতজ । 

বিবরণ £__গোসমাজ (142), ) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্দীর 

তাঞ্জোর জেলাগ় কাবেরী নদীর তীরে একটা নগর। এখানে 

মহাপ্রত্ব শিবদর্শন করিয়! ছিলেন। ইহা একটি 'শৈবতীর্থ। এই 
স্থানটা মায়াতরম্ বলিয়া বোধ হয় কারণ, কাবেরী নদীর তীরে মায়া- 

ভরমের ন্যায় বিখ্যাত তীর্থ স্থান আর নাই। মায়াতরম ময়ূর বরম্ 
শব্দের অপভ্রংশ। মন্দিরমধ্যে মযুরনাথম্বামী নামক শিবলিঙ্গ আছেন। 

হ্বতন্ত্র মন্দিরে অতয়ন্বানায়ী দেবী মৃত্তি। 

এখান হইতে একক্রোশ দূরে কাবেরীনদীত্র তীরে তিরুইন্দুলু 
নামক স্থানে “পেরমল রঙ্গনাথের' বিখ্যাত বিষণ মন্দির। বিগ্রহ 
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অনস্ত-শষ্যায়-শয়ান বিষুমৃদ্তি। কথিত আছে ব্রিচিনোপলীর শ্রীরঙ্গ 
মুন্তি 'আদিরঙ্গম নামে, কুস্তকোণমের শাঙপাণি ঘধ্যরঙম” নামে 

এবং মায়াভরমে তিরুইন্দুলুর পেরুমল রঙ্গনাথ “অন্তরঙ্গ” নামে অভিহিত । 

মাঘমাসে সমস্ত মাসব্যাপী মাঘোৎসব হইয়া থাকে। বৃহস্পতি 

তুলারাশিতে গমন করিলে মায়াতরমের ঘাটে পুষ্করযোগ হইয়া 
থাকে। 

পথ £-_সাউথ ইত্ডিয়ান রেলওয়ে (8. 1. 18) 

মান্্রীজ_-ভিন্ুপুরম-_মায়াভরম-ত্রিচিনৌপলী--মাছুন্রা--ধন্ুফোটি 

লাইন। ষ্টেশন-_মায়াভরম্। 

পৌরাণিক আখ্যায়িক। :__দেবোৎপত্তির বিবরণ। 
মহারাজ অন্ববীষ কাবেরীতটে তিরু-ইন্দুলুতে মহাবিষ্টুর তগন্তা 

করিয়াছিলেন। বিষু তপন্তায় সন্তষ্ট হুইয়া, শেষপর্য্যঙ্কশয়ান মূত্তিতে 
প্রত্যক্ষীভৃত হন! অম্বরীষ সেই স্থান অবলম্বন করিরাই মুলমৃত্তির 

প্রতিষ্ঠা করেন। 

(২৭7) ন্বেলান্বভ্। 

বিবরণ £--বেদাবন ( ৮6081500158) ) মান্দ্রাঙ্গ প্রেসিডেন্সীর 

তাঞ্জোর জেলায় একটী নগর। ইছ। মুলীরার নদীর সাগরসঙ্গমে 

অবস্থিত। এই স্থানে একটী পুরাতন শিবমন্দির আছে। বেদারণা 

সমুদ্রক্নানের জন্য বিখ্যাত। মান্দ্রাজ প্রদেশের যে সকল শীর্থে 

সমুদ্র শ্নানের নিমিত্ত যাত্রীসমাগম হয় তন্মধ্যে ধনুক্ষোটার স্থান প্রথম 
এবং বেদারণ্যের স্থান দ্বিতীয়। 

পথ :-_সাউথ ইগ্ডিয়ান রেলওয়ে (&. [. 1) 
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মান্্রাজ --ভিল্লপুরম__মায়াভরম লাইন। 
্রাঞ্চ লাইন (১) মাদাভরম--তিরুতুরাইপাপ্ডী 
(২) তিরুতুরাইপ|ও - আগন্তিয়ামপালী। ষ্টেখন__ভেদারান্যিয়ান। 

(7২৮) 0জশ্বত্হাক্ন। 

বিবরণ £__দেবস্থান ইহার অপর নাম তিরুমালা কিন্বা তিরূপতি 

দেবস্থানম্। (১৯) ত্রিমল্প দেখুন । 

(7২৯) কুন্ভক্ষম্ন কপাল । 

বিবরণ £ কুস্তকর্ণ কপাল (119%11507721)77) 6৪000) কুমস্তকো ণম্ 

নগরের নিকট মহামোক্ষম নামক সরোবর। ইহা! একটা প্রসিদ্ধ 

তীর্থ। (৩৫) কামকোষ্ঠী দেখুন । 

(৩০) শ্পিবিশ্ষেভর। 

বিবরণ :--(কে) তাঞ্জের (1707) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর তাঞ্জোর 

জেলার প্রধান সহর। শিবগঙ্গা ফোটের মধ্যে প্রধান দেবালর আছে। 

দুইটা প্রাকার বেষ্টিত প্রাঙ্গণে বৃহদীশ্বর ব1 বৃদ্ধেশ্বর মহাদেবের মন্দির 
অবস্থিত। প্রাঙ্গণটি বৃহৎ দৈথ্যে ৮*« ফুট এবং প্রস্থে ৪১৫ ফুট। 

বৃহদীশ্বর মন্দিরের পশ্চাতে শিবগঙ্গ। নামে বৃহৎ পুঙ্করিণী। এই 

প্রাঙ্গণে (১) প্রস্তর বেদীর উপর এক প্রকাণ্ড গ্রানইট প্রস্তর নির্মিত 
শিববাহন বৃষভদেব নন্দী চরণ মুড়িয়া' উপবিষ্ট । (২) পার্ধতীর মন্দির, 

দেবীর নাম “পেরিয়ান। গিরাম্মল' । (৩) স্ুত্রঙ্ষণ্য স্বামীর মন্দির । 

সুতরক্ষণ্য কোভিল-_দেবসেনাপতি কার্ডিকেয়। দক্ষিণাপথে এই মন্দিরই 
সর্বাপেক্ষা! প্রাচীন, বৃহৎ ও বিখ্যাত। বিজয়নগরের রাজ! কৃষ্ণ-রায় 

এই মন্দির নির্মীণ করাইয়া দেন। 
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তাঞ্জের সহরের সন্নিকটে তিরুতেষ্টরে বিখ্যাত অচলেশ্বর মহাদেবের 
মন্দির। সাউথ ইগ্ডিরান রেলওয়ের তাঞ্জোর নেগাপট্রম ব্রাঞ্চ লাইন 
ঞংশনের নিকট অবস্থিত। 

পথ :- সাউথ ইপ্ডিয়ান রেলওয়ে (8. 1. 8) 

মান্্রাজ-_ভিনুপুরম- মায়।ভরম-_তাঞ্জোর লাইন। ষ্টেশন-- তাঞ্জোর। 

পৌরাণিক আখ্যায়িক। :_ সংস্কৃত তঙ্জ বুর মাহাজ্ত্যে িহি 

উৎপত্তির এই বিবরণ আছে £-_তান্জাম্ নামে কোন রাক্ষস এ স্থানে 

নিয়ত দৌরাআ্ম্য করিত বলিয়া বিষণ তাহাকে বধ করেন। বাঙস মৃত্যু- 

কালে বিষুর নিকট প্রার্থনা করিয়ছিল যে, যেন তাহার নামে এই 
নগরের নামকরণ হয়। তগব|ন বিঞু “্তথাস্ত” বলিয়া সেই স্থান হইলে 
প্রম্নাণ করেন। তদনুসারে ইহার সংস্কৃত নাম তঞ্জাপুর ; তামিল তঞ্জাবুর। 

বিবরণ £--(খ ) তিনেভেলী (11707058119) মান্্াজ প্রেসিডেন্পীর 
তিনেভেলী জেলার প্রধান সহর। তাত্রপর্ণা নদীর তীরে একটি বৃহৎ 
শিব মন্দির আছে। দেবতার নাম বংশেশ্বর মহাদেব । কথিত আছে 

মধুরাপুরীর বিশ্বনাথ নায়ক, বংশেশ্বর মহাদেবের মন্দির নুতন করিয়া 

প্রস্তত করিয়াছিলেন | 

বর্তমান তিনেতেলী ালুকের মধ্যে ৮ণটিরও অধিক বৃহৎ শিবমন্দির 

বিদ্যমান রহিয়াছে । 

পথ :-_-সাউথ ইত্ডিয়ান রেলওয়ে (3. ]. 1৯) 

মান্দ্রাজ-_মায়াতরম-_মাছুর! লাইন। 

ব্রাঞ্চলাইন--( ১) মাছুরা__মনিয়াচী | 

(২) মনিয়াচী_ত্রিবেন্দ্রম্। ষ্টেশন-_তিনেভেলা । 

পৌরাণিক আখ্যায়িকা £-_তিনেভেলী সহরে তাত্রপর্ণী নদা 

তীরে বংশেশ্বর মহাদেবের মন্দির। মহাদেবের আবির্ভাব সম্বন্ধে এই 
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কিংবদস্তা প্রচলিত আছে। যেস্কানে এখন দ্রেবাপয় আছে সেই স্থানে 

প্রাচীনকালে বাশবন ছিল। এক গোপ প্রতাভ দৃগ্ধতার স্কন্ধে লইয়া 

বনপথ দিয়া গমন।গমন করিত। ঘটনাক্রমে একটী বাশ লাগিয়। 

উপধ্ণপরি কয়েকবার তাহার দুগ্ধতণ্ড ভাঙ্গিঘ। যায়। এ গোপ বাশ 

কাটিয়া পথ পরিষ্কার করিবার উদ্দেশ্তে যেমন বাঁশের উপর অন্ত্রাঘাত 

করিল অমনি বাশ হুইতে রক্ত নির্গত হইতে লাগিল। অনতিবিলম্বে 

গোপ সেই বংশমূলে একটা শিবলিঙ্গ দেখিতে পাউল। পরে তত্রত্য 

রাজাকে সংবাদ দিলে তিনি স্বয়ং সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন । 
রাজ। সেই অনাদ্দিলিঙ্গের উপর এক মন্দির নিন্াণ করাইয়া দিলেন। 
বাশ বনের ভিতর ভগবান ছিলেন বলিয়া নাম হইল “বংশেশ্বর 

মহাদেব ।, 

(১৬০৯) সলাশন্বাস্পক্য | 

বিবরণঃ--(ক) পাপনাশম ( 18%755827) মান্ত্রীজ প্রেসিডেন্দীর 
তাঞ্জোর জেলায় একটি নগর। এখানে ছুইটা শিব মন্দির এবং একটা 

বিষণ মন্দির বিষ্কমান। পাপনাশম রেলওয়ে ষ্টেশন, কুস্তকোণম সহর 

হইতে দশমাইল দক্ষিণে অবস্থিত। 

পৃথ £- সাউথ ই্ডিয়ান রেলওয়ে (8. 7. 1) 

মান্দরাজ-_মায়াভরম-_ত্রিচিনোপলী লাইন। ছ্রেশন-_-প|পনাশম। 

বিবরণ £--(খ) পাপনাশম (7১878708817) ) মান্দ্রাজের তিনেতেলী 
জেলায় সহ পর্বতের পাদদেশে তাত্্পণী নদী তীরে অবস্থিত একটা 

নগর! এখানে একটি বৃহৎ বিখ্যাত শিবমন্দির আছে। অতি সন্গিকটে 

একটি চমৎকার জলপ্রপাত আছে। এই জলপ্রপাত অতি পবিজ্ত 

বলিয়াই বিবেচিত হয়। প্রতি বৎসর সহশ্র সহত্র তীর্ঘযাত্রী এখানে 
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আগমন করে। পাঁপনাশম, অস্থাসমুদ্রম রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে ৬ মাইল 
দূরে অবস্থিত । 

পথ :-_সাউথ ইগ্ডিয়ান রেলওয়ে (5. ]. 8.) 

মনিয়াচী--তিনেভেলী-ত্রিবেন্ত্রম লাইন। ষ্টেশন-_অস্বাসমুদ্রম | 

(৩০-২) শীন্লক্রগন্কেভ্জ। 

বিবরণ £_্রীরঙ্গক্ষেত্র (9717%110%) মান্্রাজের ভ্রিচিনোপলী 
জেলায় একটী নগর। সম্যাপ্রিনিংস্থতা পবিভ্রসলিলা কাবেরী ও 

কোলেরুণ নদীর মধ্যে এক চরদ্বীপ আছে । এই চরদ্বীপ ১৭ মাইল দীর্ঘ ও 

দেড় মাইল বিস্তৃত। এই চবঘ্বীপের মধ্যেই শ্রীরঙ্গ মন্দির ও শ্রীজঘুকেশ্বর 
মন্দির | 

শ্রীরঙ্গ মন্দির বিরাট ও বিশাল। এই মন্দির সপ্ত প্রাকার বেষ্টিত 

এবং ইহাতে সর্বস্তদ্ধ ১৫টী গোপুরম্ আছে। এরূপ বৃহৎ মন্দির 

ভারতে আর নাই। ইহার বিমান বা দেবার্চনা নগণা কিন্ত 
প্রাকার ও গোপুরম্ সমূহ বিশ্বময়কর। দেবচ্চনা 'ও অভ্যন্তরস্থ তিন 

প্রাকার বেষ্টিত স্থানের নাম অন্তরঙ্গ ; উহার মধ্যে অহিন্দুকে প্রবেশ 

করিতে দেওয়া হয় না। এক একটা প্রাকার বেষ্টিত স্থান যেন এক 

একটা পন্দী। ইহার মধ্যে ধর্্শাল!, দোকান, বাঁজার, ভাট ও অসংখ্য 

লৌকের বাস! বিমান ক্ষুদ্র বটে কিন্তু শ্রীসম্পদহীন নহে। বিমান 

সন্দুখস্থ মণ্ডপ 'বৃহৎ ও কারুকার্যময়। বিমনের ভিতর ঘোর 

অন্ধকার; শত শত প্রন্নীপ উহার অন্ধকার দূর করে। তগবান 
বিষ্ণুর অর্চনামূন্তি প্রাচীর গাত্রে সংলগ্ন। তিনি অনন্ত শধ্যার 
শায়িত) লক্ষমীদেবী পদসেবায় নিধুক্তা । এই মুন্ভিটি উজ্জল কৃষ্ণ-প্রস্তর 

হইতে ক্ষোদিত। মন্দির মধ্যে একটী পুঙ্ষরিণী আছে। তাহার নাম 

৭ 
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চন্দ্র পুক্ধরিণী” ; ইহা একটি মহাতীর্ঘ। শ্রীরঙ্গমাহাক্ম্যে বধিত আছে £_ 
শ্রীরঙগক্ষেত্রে চন্র পুষ্করিণী ব্যতী হ বিল্বঃ শ্রীনিবাস, জ্থুকঃ অশ্বথ, পলাশ, 

পুরনাগ, বকুল, কদস্ব ও আম এই নটি তীর্থ বিগ্যমান। শ্রীনিবাস 

তীর্ঘে একটা জন্বক বৃক্ষ আছে। এজনুক বুক্ষের তলায় ভগবান স্বয়ং 
তপস্ত। করিয়[ছিলেন। 

শীরক্ষেত্ে বিষ পূজা, বৈষ্ণবধন্মা প্রচারক শ্রীনৎ বামানজচাধ্যের 
ধন্মপ্রচাবের ফপ। 

পথ £-সাউথ উপ্ভিহ।শ রেলওয়ে (8.1.11.) 

নান্্রাজ__ভিলুপুরম বুদ্ধ চলম্.ত্রিচিনোপলী লাইন। ষ্টেশন 

ত্রিচিনোপলা । 

৬ আখ্যায়িক। 2 র্গপুর।ণের অন্তর্গত শ্রীরঙ্গ মাহাজ্যয 
লিখিত আচে যে, স্বয়্তু এরহ্ম। চতুদ্দশ ভূবন স্বজন করিয়া রন্গাণ্ডের 
রর উপলব্ধি করেন। তদনন্তর তিনি ক্ষীরেদ সাগরে 

গিয়া বিষ্ণুর তপন্ত। করিতে লাগিলেন এবং বিষ্টুর পরমগ্ডহা সনাতন 
রূপ দেখিতে অঠ্লাশী হইলেণ। কুল্মরূপী নারার্ণ চতুর/ননকে 

“ও নমঃ নারায়ণ” এই আষ্টাক্ষরী মন্ত্র সংযতচিত্তে জপ করিতে 

উপদেশ দিলেন। লোকপিতামহ ব্রহ্মা, সহজ বৎসর “ও নমঃ নারায়ণায়” 

এই মন্ত্র জপ করিলে ক্গীরোদ সমুদ্রে শ্রীরঙ্গধাম আবিভূতি হন। 
চতুরানন চতুর্মাখে চতুর্ধেদোক্ত স্তব পাঠ করিতে করিতে শ্রীরঙ্গধাম 

দেখিতে লাগিলেন। শেই শ্রীরঙ্গধামের মধ্যে চরাচর বিশ্ব দৃষ্টিগোচর 
করিলেন এবং নারায়ণকে, দক্ষিণহস্ত উপাধান ও পদধুগল সঙ্কুচিত 

করিয়া শেষনাগোপরি অর্ধশায়িত অবস্থার অবলোকন করিলেন। ব্রগ! 

নারায়ণের উপদেশে পরার্ধকাল শ্রীরঙ্গবিমান ও বিগ্রহএর পুজ। 

করিলেন। 
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পরার্দধকাল গত হুইলে বৈবস্বত মন্ুর অধিকার সময়ে মনতপুত্র ইক্ষাকু 
অযোধ্যাপুরীর রাজ! হইলেন। দ্তিনি তাত।র প্রজাবর্গের কল্যাণের 

জন্য কুলগুরু বশিষ্ঠের পরামর্শে অষ্টাক্ষরী মন্ত্র জপ করিয়। শ্রীরঙ্গ- 

দেবের আরাধন। করিতে থ|কেন। তাহার তপোনিষ্ঠায় সন্তুষ্ট হইয়! 

পিতামহ দেবগণের সহিত শ্রীরঙ্গধামে উপস্থিত হইলেন। তরঙ্গ! জপ- 

পরার়ণ ইক্ষাকুর নিকট আগমন করিয়া, প্রীরঙ্গবিমানের স্ঠিত বিগ্রহ 
প্রদান করিয়। অন্তহিত হইলেন। ইক্ষাাকু বিমান ও বিগ্রহ প্রাপ্ত 
হইয়া, স্বীর মস্তকোপরি রক্ষা করতঃ অযোধ্যাপুরীতে প্রত্যাবর্তন 
করিলেন এবং বিমানের সহিত বিগ্রহের প্রতিষ্ঠ।ঠ করিধা বিধিমতে 

পুজা করিতে পাগিলেন । 

তগবান শ্রীপতি রাম রূপে অবতীর্ণ হইয়া রাবণকে নিধন পূর্বক 

অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করিলেন । আরামচন্্র অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন 

করিয়া বিভীষণাদি ভারতবর্ষের সমস্ত ঝ|জন্যবর্গকে আমন্ত্রণ করিলেন | 

যজ্ঞ সমাপনাস্তে বঘুনাথ বিভীষণকে শ্রীরঞ্দধাম প্রদান করিলেন। বিভীষণ 

রাঁক্ষসদ্বার! পরিবেষ্টিত হুইরা, শ্রীরঙ্গধম মস্তকোপরি লইয়া প্রফুল্লচিত্তে 

লঙ্কাতিমুখে যাত্র! করিলেন। প্থিমধ্যে বিশ্রামকরণার্থ বিভীষণ কাবেরী 

তটে শ্রীরঙ্গবিমান স্থাপন করিয়া পঞ্চদশ দিবস তথায় অতিবাভিত 

করিলেন। লঙ্কাগমনোর্দেশে শ্রীরঙ্গধামকে মন্তকোপরি তুলিতে যাইলে 
তুলিতে পারিলেন না; শ্রীরঙ্গধাম অচল। বিভীষণ কীদিয়৷ ব্যাকুল 

হইলে শ্রীরঙ্গনার্থ বলিলেন, প্বহ্ভ্ত বিভীমণ! তুমি বিলাপ করিও ন1। 
আমি এই স্থানে অধিষ্ঠীন করিতে ইচ্ছ। করিয়াছি। অন্তএব তুমি 
লঙ্কায় গমন পূর্বক নিক্ষণ্কৈ তোমার রাজা ভোগ কর। চরমে 

তোমার সদগতি হইবে ।” শ্রীভগবান কর্তক এইরূপ আদিষ্ট হইয়! 

রাক্ষরাজ নিজ পুরীতে গমন করিলেন । বিতীমণ প্রস্থান করিলে চোল- 
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রাজ ধর্দবন্ধ। শ্রীরত্ধনাথের পূজার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তদবধি 
শ্রীরঙ্গধাম চোলশুঙ্গে অবস্থিত। 

অজ্ক্ুক্কেম্প্রশ্ল | 

বিবরণ :--শ্রীজঘুকেশ্বর মহাদেবের মন্দির শ্রীরক্গম হইতে অর্দদ 
মাইল দূরে পূর্বদিকে অবস্থিত। মন্দির পার্থে একটা জ্বক বৃক্ষ আছে। 
আশুতোষ এঁ জন্বুবৃক্ষের তলে তৃপন্তা করিয়াছিলেন বলিয়াই তগবানের 
নাম জথ্ুকেশ্বর। এখানে ভগবান মহাদেবের পাঞ্চভৌতিক মুদ্তির 
অন্ততম অপমুত্তি বিরাজমান। 

এই মন্দিরের গঠন প্রণালী অতি উত্তম। ইহার চারটি প্রাকার। 

চতুর্থ প্রাকা রম্থ দরের পর একটি চাতাল ; তাহার পর বিমান। বিমানের 

বহির্ভীগে একটি কূপ হইতে অনবরত জল উঠিতেছে। লিঙ্গমু্তিটি 
সর্বদাই জল মগ্র | অনেকেই ইহ] বিশ্বাস করেন যে, ভগবান জলরূপী 
হইয়া প্রবাহিত হইতেছেন। মন্দিরের ভিতর একটি পুষ্করিণী আছে। 

জলমগ্ন লিঙ্গমুন্তি অচ্চনামুত্তি | 

পৌরাণিক আখ্যায়িকা :-_ত্রিশিরা৷ পল্লীর উৎপত্তির বিষয় 
নি্নলিখিত প্রবাদটি প্রচলিত আছে। পুরাকালে ত্রিশির! নামে এক রাক্ষস 
এই স্থানের পর্বতকন্দরে বাস করিত। সেই রাক্ষসের ভয়ে কেহ 

তথায় যাইতে মাহুস করিত না। তাহার তিনটি মস্তক ছিল বলিয়া! সে 
ত্রিশির। নামে অতিহিত হইত। স্থরবদিত্বান নামক এক বীর প্র 

ব্রিশির। রাক্ষপকে বধ করেন । তদবধি এ স্থান ত্রিশিরা নামে অতিহিত। 

সুরবদিত্বান, ব্রিশিরা রাক্ষস হইতে জনপদ রক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া 
সুর্রন্মণ্য নামে অভিহিত হইয়া কাবেরী নদীর তীরস্থ দেবালয়ে পূজ 

পাইয়া থাকেন। ব্রিচিনোপলী ত্রিশিরা পল্লীর ইংরাজী নাম। 
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(১৩০৩০) আ্মভ্ভ গঙ্ব্রভ। 

বিবরণ 2--খষত পর্বত (787010]]) মাল্জাজ প্রেসিডেন্মীর 

মাদুরা জেলার পালনী পর্বত। কেহ কেহ ইহাকে মাছুরার উত্তরে 

আনাগড় মালাই পর্বত বলিয়। থাকেন। 

পথ 2-_-সাউথ ইগ্ডিরান রেলওয়ে (5. [. ॥) 

মান্দ্রজ--ত্রিচিনোপ্লী - ডিগ্ডিগুণ- ধন্ুষ্ষোটা লাইন। 

ব্রাঞ্চ লাইন £-_ডিগ্ডিগুল পোল্লাচী। ষ্টেশন - পালনী। 

(৩০৪) গ্শ্রাস্শৈল। 

বিবরণ ৪ শ্রীশৈল (87871507) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর কর্ণল 

জেলায় একটা পার্বত্য গ্রাম। পর্বতের উপর প্রকাণ্ড মন্দির ৬৬০ 

ফুট লম্বা ও ৫১০ ফুট চওড়।। ইহার মধ্যস্থলে বিমান বা অর্চনা গৃহ। 
অচ্চন| গৃহে “মললিকার্জুন” মহাদেব বিরাজমান । 

সৌরাষ্ট্রে সোমনাথঞ্চ গ্রীশৈলে মল্লিকাজ্ভনম্' 
দ্বাদশটা প্রসিদ্ধ অনাদি জ্যোতিলিক্গের মধ্যে “মল্লিকাজ্জুন” মহাদেৰ 

অন্ততম। মহ্ঠভারতে বনপর্ষে পঞ্চাণাতিতম অধ্যায়ে লিখিত আছে, 

শ্রীপর্বতে ভগবান ভবানীপতি পার্বতীর সহিত গ্রীতমনে বাস করিতেন। 

পথ :- মান্দ্রাজ এবং সাদার্ণ মারহাট্র। রেলওয়ে (1. & 8. 2. 7) 
গুণ্টাকাল-_বেজওয়াদা লাইন। ষ্টেশন--তিনকুণ্ড।, হইতে ৭* 

মাইল। ষ্টেশন-“মারকাপুর, হইতে ৫* মাইল । 

( ৩৫১) ক্ষান্মকন্কোষ্টি। 

বিবরণ _ কামকোঠী (10017078071 ) মান্দ্রাজ প্রেসি- 

ডেন্সীর তাঞ্জোর জেলায় একটা প্রাচীন ন্গর। শ্রীমস্ভাগবতে 
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(১০।৮১/১৪ ) ইহাকে কামকোষ্তী বল। হইর়াছে। ইহা কাবেরী 

নদীতীরে অবস্থিত। এখানে বেদাধ্যয়ন ও বিশেষরূপে সংস্কৃত চর্চা 

হুয়। উত্তরে যেমন কাশী, দক্ষিণে সেইরূপ কুস্তকোণম্। কুস্তকোণম্ 

এ ১৬টী মন্দির আছে। ৪টী বিষ মন্দির এবং ১২টা শিব মন্দির। 
তন্মধ্যে ৬্টা প্রসিদ্ধ । যথা ৫-- 

(১) কুন্তেশ্বর স্বামী। কুস্তেখ্বর লিঙ্গাকৃতি মহাদেব | 

(২) সোমেশ্বর স্বামী । 

(৩) নাগেশ্বর স্বামী । নিম্শীণ কালে নাগেশ্বরের মন্দিরশিখরে 

এরূপ সুকৌশলে একটা ছিদ্র রক্ষিত হইয়াছে যে কূরধ্যকিরণ এ ছিদ্র 
মধ্য দিয়! বৎসরে মাত্র তিন দিন বিগ্রহের উপর পতিত হয়। 

(৪) শাঙ্গপাঁণি স্বামী। শাঙ্গপাণি শেষনাগশষ্যা় অদ্ধশয়ান 

বিষুমুক্তি। ইহাকে “মধারঙ্গমঃ বলে। বাম হস্তে শাল্সধুত শেষনাগ 

ফণ। বিস্তার করিয়া তগবানের মস্তক রক্ষা করিতেছেন । 

(৫) চক্রপাণি স্বামী । চক্রপাণি দণ্ডায়মান বিষুমৃত্তি। 

(৬) রাম স্বামী। শ্রীরাম লঙ্গণ ধনুর্বান হস্তে দণ্ডায়মান ও 

তৎপার্খে সীতাদেবী । 

এখানে ব্রহ্মার একটী মন্দির আছে। এই মন্দিরটা অতি পুরাতন । 

এখানে মহামোক্ষম নামক একটী সরোবর আছে। দক্ষিণ ভারতে 

ইহ! একটা পবিত্র ও প্রসিদ্ধ তীর্থ বলিয়া পরিগণিত। এই সরোবরের 

চতুদ্দিকে প্রস্তর নিশ্মিত সোপান শ্রেণী এবং উপরে ছোট ছোট মন্দির 
চারিদিক ঝেষ্টন করিয়া! শোতা পাইতেছে। 

মাঘ মাসে প্রত্যেক বংসর এখানে মেলা হয়। প্রতি দ্বাদশ বৎসর 

অন্তর এখানে মহামাঘ উৎসব হইয়া থাকে । ' দ্বাদশ বংসর অস্তর 

বৃহস্পতি সিংহরাশিতে গমন করিলে এই যোগ হয়। এই যোগে 
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মহামেক্ষম শরোবরে মুক্তি সন করিবার জন্ত এখানে প্রায় ৫১০০১০০০ 

যাত্রীর সম।গম হইয়! থাকে । 
পথ £ সাউথ ইত্ডিয়ান রেলওয়ে (8৪. 1. 8) 

মান্্াজ_ মাগ্রাভরম__ ভ্রিচিনে(পলী _ মাছুরা -_ ধন্ুক্ষে।টী লাইন। 

ষ্টেশন-_কুস্তকে।ণম্। 

পৌরাণিক আখ্যায়িক। £-( স্থলপুর/ণমে ) প্রণধ়ের সময় 

এককুভ্ত অমুন্ত মহামেরুর পর্বত গাত্রে সিকা করিস খুণান ডিল। 

জল বদ্ধিত হইতে হইতে সিকা ম্পর্শ করিল এবং সেই রুস্ত ধিক! 

হইতে বাহির হইয়া জলে ভাসিতে লগিল। বাযু্রে ভখ। হাতে 

কুম্ত তাঁসিতে তাঁসিতে দর্ষিণ দিকে আইসে। গ্রণয়ান্তে গণ শুখাইয়া 

গেলে, কুস্ত সেই স্থণে পতিত হর এবং কুস্তের ঘেণ অর্থাৎ কানা 

ভাঙ্গিঘ। গিগ্না অমৃত পড়িতে থাকে | তখন ভগবান শবাশেখর দেই 

স্থানে আবিভূতি হইয়া অমৃত পাণ করেন এবং কুস্তে্র শান গ্রহশান্তর 

সেই স্থানে অধিষ্ঠিত হন। এইজন্য সেইস্থ|শের নাশ হইল কুস্ত- 
ঘেোণম্। 

(৩৩) দল্তিকঞদ আন্পুদ্লা । 

বিবরণ £-_ দক্ষিণ মথুব। (319171%। শান্্রাজ গ্রেসিডেন্দার 
মাছুরা জেলার কৃতমাল| নদীর দক্ষিণতীরে অবস্থিত প্রধান সহ্র। 

এখানকার দেবত| অুন্রেশবরস্বামী (শিবলিঙ্গ) ও দেবী মানাক্ষা। 

এরপ স্থুন্দর বুহুদাপনতন প্র/চান মন্দির দক্ষিণ ভারতে আর নাই। এই 
মন্দিরের প্রাকার উত্তর দক্ষিণে ৮৩৭ ফুট এবং পূর্ব প পশ্চিমে ৭৪৪ ফুট 

লম্বা। এই প্রাকারে ৯টা গোপুরম্ আছে। গোপুরমের ভিতর দিয়া 

বৃহৎ প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতে হয়। মন্দিরটী ছুই ভাগে বিভক্ত; একটার 
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নাম সুন্দরেশ্বর মন্দির, অপরটার নাম মীনাক্ষী মন্দির। হ্থন্দর লিঙ্গের 

পার্শে অন্ত গ্রকোষ্ঠে মীনাক্ষী দেবী বিরাজ করেন। 

সহ স্তস্ত মণ্ডপ--এই মণ্ডপ দৈথ্যে ৩০০ ফুট এবং প্রস্থ ৬০ ফুট | 

এই মণ্ডপে ৯৯৭টী স্তম্ত আছে। ইহার ছাদ চারি সার প্রস্তর স্তস্তশ্রেণীর 
উপর নিশ্মিত। প্রত্যেক স্তস্ত ২০ ফুট উচ্চ। 

সহজ স্তম্ত মণডপের পর বসন্ত মণ্ডপ । এই মণ্ডপে স্ুন্দরলিঙ্গ দেবের 

বসস্ত উৎসব হইয়া থাকে। 

এই প্রাঙ্গণ মধ্যে তেপ্লাকুলম € পুষ্করিণা ) বিদ্যমান, ইহার নাম 
শিবগঙ্গা তীর্ঘ। সেই সরোবরের মধ্যস্থলে দ্বীপের উপর একটা উচ্চ 

মন্দির এবং চারিকোণে চারিটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মনোহর মনির আছে। 

প্রতিবৎসর মাঘ মাসে মাছুরাতে দেবতার ভাঁসন উৎসব (09108 
1640191) হইয়। থাকে। 

পথ? সাউথ ইগ্ডিয়্ান রেলওয়ে । (১. ]. মি) 

মান্্রীজ-_মায়াতরম্_. ত্রিচিনোপলী-_ মাছুরা-_ ধন্গক্ষোটা লাইন। 

ষ্টেশন-_মাছুরা | 

পৌরাণিক আখ্যায়িক। 2__দক্ষিণ মধুর! সুন্দরেশ্বর মহাদেবের 

মন্দির জন্ত বিখ্যাত। সুন্দরেশ্বরলিঙ্গের উৎপত্তি সম্বন্ধে স্থল পুরাণে 

এই বিবরণ আছে £--একদিন দেবরাজ ইন্দ্র অন্মন্ষ বশতঃ দেবগুরু 

বৃহম্পতিকে সম্ভাষণাদি করেন নাই। বুহুস্পতি আপনাকে অপমান্তি 

মনে করিয়া গুরুপদ পরিত্যাগ পূর্বক তপস্তার্থ গমন করেন। ইন্দ্র 
ব্রহ্গার পরামর্শে তৃষ্টাপুত্র ত্রিশিরাকে গুরুপদে বরণ করেন। কোনও 

ক্রটি দেখিয়া দেবরাজ ত্রিশিরার শিরশ্ছেদ করেন। ত্রিশির। দ্বিজাতি 

বলিয়! ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপে লিপ্ত হন। 

এদিকে ত্বষ্টা পুত্রেষ্টি যক্ত করিয়া বুত্র নামে মহাবলশালী এক পুত্র 
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লাভ করেন। বুত্র ইন্ত্রকে পরাভূত করিয়! অমরাবতী অধিকার 
করিলে ইন্ত্র চত্বুরাননের উপদেশে দধিচিমুনির অস্থিতে বজ নিন্মীণ 
করিয়া বুত্রকে বধ করেন। বৃত্র ব্রাক্গণ ছিলেন বলিয়া, ইন্দ্র পুনরায় 

ব্রহ্মহত্য! পাপে লিপ্ত হইয়া মহ। কষ্ট পাইতে লাগিলেন। দেবরাজ 

স্বর্গ ত্যাগ করিয়া পাঁপক্ষর উদ্দেশ্তে তীর্থপর্যাটনে বহির্গত হুন। 

দেবরাজের স্বর্গ ত্যাগের পর স্বর্গে অরাজকত| হইল দেখিয়া! দেবগণ 

বৃহস্পতির স্মরণাপন্ন হওয়ার দেবগুরু, ইন্দ্রের পূর্ব্ব অপরাধ মার্জনা 
করিলেন। ইন্ত্র তীর্থপর্য্যটন করিতে করিতে কল্যাণপুরের সন্নিকট 

কদম্ববনে আসিবামাত্র ব্রহ্গহত্যা পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন । 

ইহার কারণ অন্বেষণ করিতে গিয়া সেই কদম্ববনে এক অনাদিলিঙ্গ শিব 

দেখিতে পাইলেন। তদনস্তর বিশ্বকন্মীকে আহ্বান করিয়! উক্ত লিঙ্গের 
উপর একটা মন্দির নিম্মীণ করাইপ্ল৷ দিলেন এবং বৃহুম্পতি দ্বারা বৈদিক 

মন্ত্রে শিবপৃজা! করাইলেন। তদবধি লিঙ্গের নাম হইল মুন্দরেশ্বর। 

(২৩০-৭4) ক্কভ্হ্মালা »ী। 

বিবরণ £ কুতমাল! নদী (৮%£থন 81%9:)। মলয় গিরি হইতে 

যে সমস্ত নদী উদ্ভূতা হুইয়।ছে কৃতমা'লা তাহাদের অন্ততম]। 

"কৃতমালা তাঅপর্ণী পুষ্যজাত্যুৎপলাবতী 
মলয়াদ্ি সমুস্ভূত। নছ্ঃ শীতজলস্ত্িমাঃ।” 

মাকগেয় পুরাণ। 

পথ :-_মাছুরা ষ্টেশন । (৩৬) দক্ষিণ মথুরা দেখুন। 

(৩০৮৮) চুর্ষেবস্ণন্ম। 

বিবরণ 2-দুর্বেশন) (10975530187820) ইহার নাম “দর্ভশয্পন তীর্থঃ। 

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর মাদুরা জেলায় রামনাদ একটা প্রসিদ্ধ সহর। 
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দর্ভশয়ন রামনাদের নিকট একটা গ্রাম। এই সহরে রামনাদের রাজ! 

সেতুপতি বাস করেন। কথিত আছে শ্রীরামচন্ত্র সেতুপতির উপর 

সেতুরক্ষার তাঁর অর্পণ করিয়া যান। এখনও তাহার এইজন্ত এত সম্মান 

যে তগ্িমান রাজ (পোছু কোটাইয়ের রাজ1) এবং অগ্তান্ত রাজার 

সেতৃুপতির সম্মুখে যোড়হস্তে দণ্ডারমান থাকেন। রামনাদ হইতে 

সাত মাইল পশ্চিমে দর্ভশঘ্নূন তীর্থ। ভগবান রামচন্দ্র রামনাদ হইতে 
সাত মাইল পশ্চিমে সমুদ্রোপকুলে উপস্থিত হন এবং বরুণদেবের সাহায্য 

গ্রহণ অভিলাষে তথার দর্ভশষ্যায় প্রায়োপবেশন করেন। এই জন্ত এই 

তীর্থের নাম দর্শন । 

“লক্ষণ বামচন্দ্রকে বলিলেন, আমাদের বিশ্বাস মহাসিমুদ্রে সেতুবন্ধন 

ন। করিরা স্থুরগণ সমভিব্যাহারে স্থরপতিও লঙ্কা প্রবেশ করিতে সমর্থ 

হইতে পারে না......সেজন্ত ক।ণব্যাজ | করিরা সমুদ্রকে এই কার্ষো 
নিয়োগ কর।” তদণস্তর বামচন্ত্র সমুদ্রতীরে কুশসকল বিস্তীর্ণ করিয়| 
তদুপরি পূর্ববাতিমুখে শয়ন করিলেন । কুশশধ্যায় শয়ন করিরা রাত্রির 

তৃতীয় ভগ পর্য্যস্ত সমুদ্রের উপাসনা করিলেন ।” 

রামায়ণ লঙ্কাকাণ্ড ১৯-২১ সর্গী। 

পথ সাউথ ইঙ্ডিরান রেলওয়ে (উ. 1. 8.) 

মান্্রীজ-_মাছুরা--ধন্ুক্োটী লাইন। ষ্রেশন__রামনাদ | 

(৩২৯) হ্মহ্ছেত্্র ৫স্শিল। 

বিবরণ £__মহেন্ত্রশৈল (11110107211) ত্রিবঙ্কুর রাজ্যে সহা 

পর্বতের অংশ বিশেষ। রামায়ণে কিছ্ষিন্ধ্যা কাণ্ড ৪১ অধ্যায়ে মহেন্্র 

শৈলের এই বিবরণ আছে । “মলয় পর্বতে খধিসত্তম অগন্ত্যকে দর্শন 

করিবে। তদনন্তর তীহাকে প্রসন্ন করিয়! তাম্পণী মহানদী পার 
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হইবে। তৎপরে সমুদ্রতটে যাইয়। সমুদ্রপাঁর বিষয়ে সামর্থ্য অবধারণ 

পূর্বক সমুদ্র পার হুইবে। মহধি অগন্তা তব্স্থিত সমুদ্রের অত্যন্তরে 
শ্রীমান মহেন্দ্র পর্বত নিবেশিত করিয়াছেন। এই স্বর্ণমর মনোহর 

গিরির এক পার্খ সমুদ্রে ডুবিয়া আছে। এই সমুদ্রের অপর পারে এক 

দ্বীপ আছে; সেই স্থান রাবণের বাসভূমি 1” 
“তদনস্তর রামচন্দ্র সা ও মলয় গিরি অতিক্রম করিয়া মহেন্ত্রাচলে 

উপনীত হইলেন। তিনি তদুপরি আরোহণ করিঘ্ন1 কুর্ম মীন সমাকুল 

মহাসমুদ্র দেখিতে পাইলেন।” রামায়ণ লঙ্কাকাওড চতুর্থ-সর্গ। 

(59০) ভ্ুম্বহ্দ। 

বিবরণ $--সেতুবন্ধ (21817081810) দক্ষিণ সমুদ্রের উপকূলবর্তী 
বন্দর। ইহার পুরা নাম বিটলে ম'গুপ। ভগবান শ্রীরামচন্ত্র এই 
মণ্ডপ হইতে সেতু নিষ্মাণ করি়।ছিলেন। 

রামনাদ হইতে দশ ম।ইল পূর্ব্রে নবপাযাণম্ বা দেবীপত্তনম্ তীর্থ 
ও মন্দির আছে এবং সাত মাইল পশ্চিমে দর্শরন তীর্থ আছে। 
এই ছুইটী রামসেতুর প্রথম ও দ্বিতীয় স্তর। সম্ভবতঃ “মগ্ুপম* সেতুর 

মূলদেশের এক অংশ। সেতুমূলের পরেই সেতুর অপর অংশের নাম 

গন্ধমাদন। গন্ধমাদনের কতকাংশ জলমগ্র; অপরাংশ পান্দ্বীপে 

অবস্থিত। 

“সীতে ! এই দেখ, এইস্থানে আমি সেন।-নিবাস করিয়। ছিলাম। 

এইস্থানে দেবাদিদেব মহাদেব আমার প্রতি প্রসন্ন হুইঘছিলেন। এই 

অগাধ অপার সাগরে “সেতুবন্ধ' নামক ভ্রিলোকপৃজিত বিখ্যাত তার্থ 

দুষ্ট হইতেছে । এই তীর্থ পরম পবিত্র ও মহাপাতক নাশন |” 
রামারণ লঙ্কাকা্ড ১২৫ সর্গ। 
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পথ £__সাউথ ইন্ডিয়ান রেলওয়ে (৩. 1. 1৯.) 

মান্্রাজ-_মাদুর_ধন্গুফ্ষোটা লাইন। ্টেখন__মগ্ডপম্। 

(৪৯) শ্রন্ুভ্ভীঞ্জ। 

বিবরণ 2__ধন্তৃতীর্থ (1)008008006) একটা গ্রাম। ধনুক্ষোটী, 

রেলপথে রামেশ্বর হইতে একাদশ মাইল পথ। ষ্টেশন হইতে বহুদূরে 
স্নান তীর্থ অবস্থিত । 

পথ 2- সাউথ ইগ্ডিয়। রেলওয়ে (1.8) 

মান্দ্রীজ-_মায়াভরম্- ত্রিচিনোপলী-_মাছুরাঁধনুক্ষোটা লাইন। 

স্রেশন- ধনুক্ষৌটা । 

পৌরাণিক আখ্যায়িকা। ১- শ্রীরামচন্ত্র দশানন রাঁবণকে নিধন 

করিয়া, নিভীষণকে লক্কীরাজ্যে অভিষিক্ত করেন। অনন্তর শ্রীরামচন্ত্র, 

বিভীষণ ও স্ুগ্রীব-প্রমুখ-কপিগণ পরিবেষ্টিত হইয়া, লক্ষণ ও জানকী 
সমভিব্যাহারে অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করেন। গন্ধমাদনে উপস্থিত 
হইলে, বিভীষণ প্রার্থনা করিলেন ১ 

“সেতুনানেন তে রাম! রাজান:ঃ সর্বএবছি | 

বলোদ্রিক্তা সমত্যেত্য পীড়েয়েয়ুঃ পুরীং মম ॥ 
অস্তঃ সেতুমিমং তি্ধি ধন্ুষ্কোট্যা রঘৃদ্ধহ ! 
ইতি সম্প্রাথিন্তেন পৌলস্ত্েন স রাঘবঃ ॥ 
বিতেদ ধন্ষঃকোট্য। শ্ব সেতুং রঘুনন্দন।” 

সেতুমাহী ত্য ৩০ অধ্যায়। 
“এই সেতুর আর প্রয়োজন নাই। ইহা! থাকিলে অন্ান্ত রাজার! 

অনায়াসে আমার লঙ্কাপুরী আক্রমণ করিবে; অতএব আপনি ধন্ুফোঁটা 

দ্বার সেতু তেদ করিয়া দিন।” রঘুনন্দন বিভীষণের প্রার্থন! অনুসারে 
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নিজের সেতু ধতুক্ষোটীদ্বারা (ধন্থুর অগ্রভাগ ) বিভেদ করিয়া দিয়া- 

ছিলেন। 

(৮০৯২) শ্লাত্মেন্রশ্ল 2 

বিবরণ£ঃ-রামেশ্বর (138109858787) দক্ষিণাপথের শ্রেষ্ঠ তীর্থ । 

প্রসিদ্ধ রামেশ্বর মন্দির পাম্বান্ দ্বীপে অবস্থিত। মন্দিরের ছুইটা 

প্রকার। বাহিরের প্রাকার হইতে ভিতরের প্রাকার পর্য্যস্ত গোপুরম্ 

বিস্তৃত। মন্দিরাত্যন্তরে শ্রেণীবদ্ধ অত্যড্ভূত স্তম্তশোভিত ছাদ বিশিষ্ট 
অলিন্দ পথ। উহাকে ইংর/জিতে 1070 1006 (301007909 ০071]1)9 

8798$ 0০77110" বলে । এই অলিন্দ প্রায় ৭০ ফুট দীর্ঘ এবং ৬ৎ ফুট 

বিস্তুত। এবূপ ্তম্তশোঁভিত অলিন্দপথ ভারতের কোথাও আগ 

নাই। 

বিমানের সম্মুখে অর্চনা মণ্ডপ । ইহাই মূল মন্দির। ইহার সম্মুখে 

একখানি প্রস্তর খণ্ড হইতে নির্মিত একটা প্রকাণ্ড বু বা নন্দীর 

প্রতিমৃন্তি। দেব।চ্চনা ব| মূল মন্দিরে প্রবেশ করিতে লইলে ইহার 

অনুমতি লইতে হয়। 

রামেশ্বরদেব ছ্বাদশটী অনাদি জ্যোতির্লিঙ্গের মধ্যে অন্যতম 

ইহাই দেবতার অর্চনামূর্তি। ভোগমৃর্ঠি সুবর্ণ নির্শিত মনুষ্যাকৃতি | 
মণ্ডপের নিকটে শ্রীরাম-সীতা, হস্থমান ও স্থগ্রীবের মৃত্তি আছে । অদূরে 
তগবতী রাছেশ্বরী পার্ধতীর মন্দির। প্রত্যহ রাত্রে রামেশ্বরদেবের 

ভোগমৃর্থিকে রামেশ্বরী পার্বতী দেবীর মন্দিরে লইয়া যাওয়া হয়। 
বিমানের মধ্যে দাক্ষিণ।ত্য ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্ত সকলের প্রবেশ 

নিষেধ। 

রামেশ্বর ও রামেশ্বরী দেবীর নিত্য পৃঁজা ব্যতীত প্রন্যেক মাসেই 
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উৎসব হইন্না থাকে। তন্মধ্যে বৈশাখ মাসে বসস্তোৎসব, আশ্বিন 

মসে নবরাত্রোৎ্সব এবং মাথ মাসে মাঘেৎসব ও শিবরাত্রির উৎসব 

বিশেষ উল্লেখ যোগ্য । 

পথ 2--সাউথ ইঙ্ডিয়ন রেলওয়ে (বি. 110) 

মান্্রাজ--মাদুরা- ধনুুফ্ষোটা লাইন। 
ব্রাঞ্চ লাইন £-_পার্ধান্-_রামেশ্বরম্। ষ্টেশন--রামেশ্বরম্। 
পৌরাণিক আখ্যায়িকা 2--র।মেশ্বর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠার বিবরণ__ 
জানকীর অগ্নিপরীক্ষা হুইয়। গেলে শ্রীরামচন্দ্র গঙ্থমাদনে বিশ্রাম 

করিলেন। খধিগণ মহর্ষি অগন্তাকে অগ্রবর্তী করিয়া সেই স্থানে 
আগমন করিলেন ও বলিলেন £-- 

সত্যব্রত জগন্নাথ জগত্রক্ষাধুরদ্ধর | 

সর্বলোকাপকা রার্থং কুক রাঁম শিবার্চনম্ ॥ 

গন্ধমাদন শৃঙ্গেন্ষিন্ মহাপুণ্যে বিমুক্তিদে | 

শিবলিঙ্গ প্রতিষ্টাং ত্বং লোক সংগ্রহ কাম্যয়] ॥ 

কুরু রাম দশগ্রীব বধ দোষাপন্ুতৃয়ে। 

সেতু মাহাত্ম্য ৪৪ অধ্যায়। ৮৭--৮৮ 

“হে সত্যব্রত রাম! সর্ধজীবের উপকারের নিমিত্ত আপনি 

শিবার্চনা! করুন। এই মহাপুণ্য মুক্তিগ্রদ গন্ধমাদন শূঙ্গে দশানন বধের 

দোষ লক্ষনার্থে এবং লোকশিক্ষার জন্ত আপনি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠ। 

করুন|” শ্রীরামচন্দ্র খধিগণের বাক্য শিরোধার্ধ্য করিয়! হন্থমানকে লিঙ্গ 
আনিতে কৈলাস পর্বতে প্রেরণ করিলেন। হনুমান ঠিক সময়ে 

প্রত্যাবর্তন করিতে পারিলেন না দেখিয়া, পুণ্য-মুহুর্ত-কাল অতীত 

হুইবার আশঙ্কায় খধিগণের পরামর্শে রামচন্দ্র গন্ধমাদন পর্বতে সীতা- 
নির্শিত সৈকত লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিলেন। লক্ষ্মীর হস্তে নির্মিত ও 
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তগব।নের দ্বার! স্থাপিত বলিয়া! লিঙ্গের নাম করণ হইল রামেশ বা 

রামেশ্বর লিঙ্গ সনাতন জ্যোতিলিক্গ। 

(৪১৩০) ভ্াজ্পলী। 
বিবরণ 2-_তাম্রপর্ণী নদী (17101)710710)1 18150) 1 মলয় গিরি 

হইতে যে সমস্ত নদী উদ্ভৃতা হইয়াছে ভাঅপর্ণী তাহাদের অন্যতম|। 
এরই নদী মন্ন|র উপস[গরে পতিত হুইয়াছে। 

বৃহস্পতি মখণ বৃশ্চিক রাশিতে গমন করেন তখন তাম্পর্ণীতে 

পুক্ষর যোগ হয় 

টিনা বিষয় কহিতেছি--দেবগণ রাজ্যল|ভেচ্জায় এ স্থানে 

তপোনুষ্ঠঠন করিয়াছিলেন ।” মহাভারত বনপর্বব। 

পথ £--ষ্টেশন_-তিনেভেলীঃ (৩০) শিবক্ষেত্র দেখুন। 

ষ্টেশন-_-আলঙ।র তিরুনগরী, (৪৪ ) নয় ত্রিপদী দেখুন । 

(8588) ম্লভিিষ্পলী। 
বিবরণ 2 নয়ত্রিপদী ($1%৮ 10008) মান্জ্াজ গ্রেসিজেন্সীর 

তিনেভেলী জেলায় তা্পর্ণী নদীর 'ভীরে অবস্থিত একটী নগর। 

ইহার চারিদিকে নয়টী ভ্রিপদীর ( ও্পতি ) মন্দির বিদ্যমান । 

পথ 2 সাউথ ইগ্ডিযান রেলওয়ে (5. [. 78) 

মাছুরা_-মনিরাচি--তিনেভেলী-ত্রিবেন্দ্রম্ লাইন। 

ব্রাঞ্চ লাঈন £--ভিনেভেলী-তিরচন্র। ্টেশন_-আলভার তির- 
নগরী | 

(5৫৮) জিন্লিড় তলা । 
বিবরণ £_চিরড়তল| (51,925) ত্রিবস্কুর রাজ্যে নাগেরকয়েল 

নগরের নিকট । বিগ্রহ শ্রীরাম লক্ষণ মৃত্তি বিরাজমান । 
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(5৩) ভিলক্ষার্থজী। " 
বিবরণ :__-তিলকাঞ্ধী (192185) মান্ত্রাজ প্রেসিডেন্সীর তিনে- 

ভেলী জেলায় একটী নগর। তিনেভেলী সহর হইতে ৩৩ মাইল দূরে 
অবস্থিত। এখানে অনেক সুন্দর সুন্দর শিব মন্দির আছে। 

পথ $- সাউথ ইগ্ডিয়ান রেলওয়ে (9. [. 18) 

মান্দ্রাজ-_ত্রিচিনোপলী--বিরুদ্ধনগর--টেনকাণী-ত্রিবেন্দ্রম লাইন। 
ষ্টেশন-টেনকাধী। 

(85-7) গতি তদ্ু ০ম । 

বিবরণ -_গজেন্দ্র মোক্ষণ (99010111015) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর 

তিনেভেলী জেলায় তাঅপর্ণী নদীতীরস্থ একটী নগর। তিনেভেলী 

সহর হইতে ২২ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। ইহা। একটা প্রসিদ্ধ তীর্থ 

স্বান। এই স্থানে বিষ বিগ্রহ বিরাজিত। 
কাহারও মতে ইহার নাম দেবেন্্র মোক্ষণ। ইহ! ত্রিবস্কুর রাজ্যের 

অন্তর্গত একটা গ্রাম। গ্রামের মধ্যস্থলে "স্থানুমলয় পরিমল” নামক 

বিখ্যাত মহাদেবের মন্দির বি্কমান। এই গ্রামটী একটা প্রসিদ্ধ 

তীর্থস্থান । 

পথ 2-_-সাউথ ইত্ডিয়ান রেলওয়ে (8. 1. 8) 

ষ্টেশন--তিনেভেলী। তিনেভেলী হইতে নাগেরকয়েল পর্যাস্ত 

রাস্তা আছে। ্থুচীন্ত্রম, ন|গেরকয়েল হইতে ৫ মাইল দুরে অবস্থিত। 

(৪৮৮) সান্াগগড্ড়ি ভ্ভীর্। 
বিবরণ :-_পাঁনাগড়িতীর্থ ( [082০1 ) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর 

তিনেভেলী জেলায়। তিনেতেলী সহর হইতে ৩০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। 
পূর্ব্বে এখানে শ্রীরাম মূর্তি ছিলেন। পরে শৈবগণ তাহাকে “রামেশ্বর বা 
রামলিঙ্গ শিব, বলিয়া! পূজা করিয়! আসিতেছেন। 
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(5৯৯) জ্গামভ্ভাঞ্পুল্র । 

বিবরণ £__চামতাপুর (07188777) ভ্রিব্কুর রাজো। বিগ্রহ 
শ্রীরামলক্ষাণ। 

(৫০) উ্রীন্বৈন্কুভ্ 

বিবরণ £- শ্রীবৈকৃ (81152110118) ) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্দীর 

তিনেতেলী জেলায় তামপণী নদীর বামতীরে অবস্থিত একটী নগর । 

এখানে সুন্দর কারুকার্য্য বিশিষ্ট একটা মন্দির আছে। মন্দির মধ্যে 

শ্রীবিষণ বিগ্রহ বিরাজমান । 

পথ 2__সাউথ ইত্ডিয়ান রেলওয়ে (8. ]. ৪) 
মাছুরা-_মনিয়াচি--তিনেতেলী--ত্রিবেন্দমূ লাইন। 

ব্রাঞ্চ লাইন £--তিনেতেলী-তিরুচন্দর । ষ্টেশন-_শ্লীবৈকৃষ্ঠম্। 

(৫৮৯) হ্মলন্ড শঙ্কলভ্ভ। 

বিবরণ £-মলয় পর্বত (4১888621018/0) তরিবস্কুণ রাজ্যে 
অবস্থিত। ইহ] সপ্তকুল পর্বতের অন্যতম | 

মহেন্দ্রোমলয়ঃ সম্থঃ ভক্তিমান খঞপর্বতঃ 

বিশ্ধাশ্চ পরিপাব্রশ্চ সপ্তাত্র কুলপর্ব্তা: | 

বিষুপুরাণ ২য় অংশ ৩য় অধ্যা।য়। 

এই পর্বত, হইতে দুইটী নদী উৎপন্ন হইয়াছে । (১) পবিভ্র- 
সলিল! তাত্রপর্ণী, তিনেভেলী জেলার মধ্য দিয়া পুর্ববীতিমুখে। (২) নিয়ার, 

ব্রিবন্কুর রাজ্যের মধ্য দিয়া পশ্চিমাভিমুখে গমন করিয়াছে। 

শাস্ত্র বিশ্বাসী হিন্দুগণের ধারণা এই যে, মহণি অগন্ত্য এই নির্জন 
পর্বত শিখরে এখনও ঈশ্বরারাধনায় কালাতিপাঁত করিতেছেন। 

প্র 
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(৫) কৃুন্যান্চুজাল্ল্ী। 
বিবরণ :- কন্তাকুমারী (0. 0০220770)| কুমারিকা অন্তরীপ 

ভারতবর্ষের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত এবং ত্রিবস্কুর রাজ্যের অন্তর্গত। 

ইহার তিনদিকে তিনটা সমুদ্র; পূর্ধে বঙ্গোপসাগর, দক্ষিণে ভারত 
মহাস।গর এবং পশ্চিমে আরব সাগর । এই তিনটা সাগরের সন্ধিস্থলের 
নিকটেই সুপ্রসিদ্ধ কন্াাকুমারী তীর্থ। দেবী এখানে কুমারী মূর্ভিতে 
বিরাজিতা। 

দেবীর মন্দির বঙ্গে'পসাগরের তীরে অবস্থিত। মন্দিরটী উচ্চ 

প্রাকার দ্বারা বেষ্টিত। নুহৎ ন! হইলেও দেবায়তনটি পরম রমণীয়। 

কুমারিকায় দেবীর কুম।রী মূর্ঠি ব্যতীত আর একটা তীর্থ আছে, ইহার 

নাম মাতৃতীর্থ। প্রবাদ এই যে পরশুরাম পিতৃআঙ্জায় মাতৃহত্যা করিয়। 

পাপ মোচনার্থ তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করেন। তিনি কুমারিকায় আসিয়। 

যে স্থানে সমুদ্রশ্নান করেন সেই স্নানঘাট মাতৃতীর্থ নামে বিখ্যাত। 

পথ : -সাউথ ইত্ডিয়ান রেলওয়ে (১. ]. 2) 

ষ্টেশন-_তিনেভেলী। তথা হইতে নাগেরকয়েল পর্য্যন্ত মোটর 

বাস আছে। পুনরায় নাগেরকয়েল হইতে কন্টাকুমারী পর্য্যস্ত বাসে 
যাতায়াত কর। যায়। 

পৌরাণিক আখ্যায়িকা 3__বাণাস্থর দীর্ঘকাল কঠোর তপন্তা 
করিয়া ব্রহ্মার নিকট এই অভীগ্সিত বর লাভ করেন খেন, কোনও পুরুষ 
তাহাকে বধ করিতে সমর্থ না হয়। ব্রহ্মার বর প্রভাবে বাণান্থুর 

মৃত্যুঞ্জয় হইয়া ত্রিলোক বিজয়ী হইলেন এবং দেবরাজ ইন্দ্রকে পরাভূত 
করিয়া অমরাবতী হইতে নিক্ষান্ত করিয়া দ্রিলেন। সহ্শ্রলোচন, ভগবান 

বিষ্ণুর পরামর্শে যজ্ঞ করিলে; হজ্ঞাগ্রি হইতে এক অনুপম র্ূপ-লাবণ্যবতী 
কন্তা আবিভূ্ত। হইলেন। বাণান্গর কুমারীর উদ্ভব সংবাদ প্রাপ্ত 
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হইয়। তৎসমীপে উপস্থিত হইলে কুমারী অস্গুরকে সমরে নিধন 
করেন। 

কুমারী-দেবী, মহাদেবকে পতিত্বে বরণ করিয়া দক্ষিণ সমুদ্র গর্ভস্থ 

শৈল শিখরে তপস্ত। করিতে লাগিলেন। মহাদেব তীহ।র তগস্তায় 

সন্তষ্ট হইয়! দেবীকে বিবাহ করিতে সম্মত হুইলেন তবে ইহ] স্থির 
হইল যে, বিবাহের নিষ্দিষ্ট লগ্ন উতভীর্ণ হইলে আর বিবাহ হইবে না। 

মহাদেব যথা সময়ে বিবাহ করিতে যাত্র। করিলেন। পথে শুচীন্দ্রম 

নামক স্থানে মহধি ছুর্বাসার সহিত সাক্ষাৎ হইলে পরম্পরে অভিনন্দন 

করিতে করিতে বিবাহের লগ্ন উত্তীর্ণ হইয়া যাদ। মহাদেব আর 

অগ্রসর হইলেন না সুতরাং বিবাঁছ হইল ন1। কুমারী-দেবী চির 
কৌমার্ধয অবলগ্বন করিয়া জীবের কল্যাণার্থ সেই স্থানে বাস করিতে 

লাগিলেন। দেবীর নাম অনুসারে &ঁ স্থানের নাম হইল “কন্ভ।কুমারী'। 

(৫২) আমমলন্কীভ্িলা। 
বিবরণ :--আমলকীতলা ( /007801048 ) মান্্জ (প্রেসিডেক্সী4 

তিনেভেলী জেলায় তাত্্পর্ণা নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত একটা নগর । 

সহ্াদ্রিস্থিত বলিয়া ইহাকে “হা আমলকা”ও বল। হ্য়। বিগ্রহ 

শীরামচন্ত্র | 

(৫৪ ) সঅলাশ্স ০লশ্ণ। 

বিবরণ :-_মল্লার দেশ (11218)%1) বর্তমান ত্রিবস্কর ও কোচিন 
রাজ্য এবং মান্ত্রাজ [প্রেসিডেন্সীর মালাবার জেলা ইহার অন্তর্গত | 

ইহাই পৌরাণিক কেরল দেশ। 

পৌরাণিক আখ্যায়িক৷ £_কেরল প্রদেশের উৎপত্তি সম্বন্ধে 
এইরূপ প্রবাদ আছে--পরশুরাম একবিংশনিবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়। 
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করিয়। বিশ্বামিত্র খষির সাহায্যে একটী বৃহৎ যজ্ঞ করেন। যজ্ঞ সমাপনাস্তে 

পরশুরাম কণ্তপ মুনিকে দক্ষিণ! ম্বরূপ এই ভারতভূমি প্রদান করতঃ 

খধিদ্িগের পরামর্শে ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া, বনুদিবস কন্তাকুমারিকাঁতে 

বরুণদেবের তপন্তা করেন। বরুণদেব তীহার তপস্তায় সন্তষ্ট হুইয়া 

তাহ।কে এই প্রতিশ্রতি প্রদান করেন যে, পরশুরাম যতদুর পর্য্যন্ত 

আপন পরশ্ত নিক্ষেপ করিতে পারিবেন, 'িতদূর পর্য্যস্ত ভূমি তাহার 

বাসস্থানের জন্ত সমুদ্রগর্ভ হইতে প্রদান কর! হইবে। পরশুর।ম কন্ঠা 
কুমারিক1 হইতে উত্তরদিকে আপন পরশু নিক্ষেপ করিলেন। পরশু 

দক্ষিণ কানাড়ার অন্তর্গত গেকর্ণ ন।মক স্থানে পতিত হয়। বরুণদেব 

কুমারিকা অস্তরীপ হইতে গোকর্ণ পর্য্যস্ত একখণ্ড ভূমি সমুদ্রগর্ভ হইভে 
উদ্ধার করিয়া পরশ্ুর।মকে প্রদান করেন। উক্ত সমস্ত ভূমিখও 
পরশুর(ম ক্ষেত্র বলিয়া অভিহিত। এই ভূমি খণ্ডের নাম কেরল দেশ। 

(৫৮ ) ভজগ্মালক্ষান্ডিক্ £ 

বিবরণ £--( ক ) ভাদাকুভেলিয়র ( 58810575911 8 ) মান্ত্রাজ 

প্রেসিডেন্দীর তিনেভেলী জেলায় একটী নগর। এখানে স্ুত্রহ্ষণ্যদেব 

কার্তিকের মন্দির আছে। ইহ! একটী প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান, এখানে 

অনেক তীর্থযাত্রীর সমাগম হয়। 

পৃথ :-_তিনেতেলী হুইতে ব্রিবেন্ত্রম যাইবার একটী পাকা রাস্তা 
আছে, সেই রাস্তার উপর ভাদাকুভেলিগ্রর নগর। 

বিবরণ :-_-( খ) কালগুমলয় (02122010815) মাদ্রাজ প্রেসি- 

ডেন্গীর তিনেভেলী জেলায় একটা গ্রাম। এখানে বিখ্যাত সুত্রঙ্গণ্যদেব 

কাঞ্জিকেয়র মন্দির আছে। এ দ্রেবালদ্ধ পর্য্যস্ত নিয়মিতরূপে মোটর 

বাস যাতায়াত করে। 
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পৃথ £--সাউথ ইপ্ডির|ন রেলওয়ে (8. 1. 1১.) 

ব্রাঞ্চ লাইন £_বিরুদ্ধনগর--টেনকাশী--সেনকোটা। ষ্টেশন--শঙ্কর 
নারায়ণ-কোভিল। 

বিবরণ :-(গ) সাগার, (30008) মহীশৃরের উত্তর সাতার 
নামক করদ রাজোর রাজধানী সাগর নগরের সন্নিকট একটা 
পর্বতোপরি কুমার স্বামী কান্তিকেরর মন্দির অ|ছে। 

পথ £-মান্দ্রজ এবং সাদর্ণ মারহাউ। রেলওয়ে (81. ৪. 0.1) 

হাবলি--হসপেট-_গুণ্টাকাল লাইন। 
রা লাইন £-_হুসপেট--সামিহালি। ষ্টেখশন_-রমনদুূর্গ । 

(০৩৬) ন্বাভ্ভাপ্পান্বী। 

বিবরণ : বাতাপানী (31770810701) ধ্রিবঙ্কুর রাজো। নাগের- 

কয়েলের উত্তর। বিগ্রহ রঘুনাথ। 

(৫৭৭) *্পম্সক্ছিষ্লী নবী । 

বিবরণ £ - (ক) পয়স্থিনা নদী (1১752551111 1056) মান্জাজ 

প্রেসিডেন্সীর দক্ষিণ কানাড়। জেলার কুর্গ প্রদেশের সীমান্তে অবস্থিত। 

সহাত্রি হইতে পশ্চিম।ভিমুখে প্রবাহিত হুইয়। কাসারগাড়ের নিকট 

আরবসাগরে পতিত হইয়াছে । ইহার বর্তমাণ নম চন্ত্রগিরি নদী 
(01)9100150111 11159 )। 

(খ) পয়স্থিনী নদীতীরস্থ মন্দিরে মহাপ্রভু আদিকেশব দর্শন 

করিয়াছিলেন। পরলার ন্দী তীরস্থ তিরুবাত্তর নামক গ্রামে 

আদিকেশবের মনির আছে। বোধ হয় আ্রীচৈতন্তচরিতামৃতে কথিত 

পয়স্থিনী নদীই এই পরলার নদী | নাগের কয়েল ও ত্রিবেন্ত্রমের মধাবর্তী 
স্থলে মোটর বাস হইতে নামিয়া তিরুবাত্বর গ্রামে যাইতে হর | 
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(6৮৮) অন্ত স্ছুম শ্বাভ্ভ। 

বিবরণ :-_অন্তপদ্মনাভ ত্রিবস্কর রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। 
ভ্রিবেন্্রম সহরে তাহার মন্দির । ত্রিবেন্দ্রম (11115600027) এর 

অপর নাম তিরু অনন্তপুরম। ইহ। ত্রিবন্কুর রাজ্যের রাঁজধানী। 

মূল মন্দিরের মধো শ্রীশ্রীপগ্নাভ দেবের অতি বৃহৎ অনন্তশয্যায় 
শগান মৃত বিরাজিত &. মন্দিরের তিনটা দ্বার। সম্মুখে মগ্ডুপম্। 

মণ্ডপ হইতে দেখিলে প্রথম ছারের যধ্য দিয়! পদ্মনাভের শিরোদেশ 

ও তাহার উপর শেষ নাগের গ্রসারিত ফণ। সকল, দ্বিতীয় দ্বারের মধ্য 

দিরা নাঁতিকমল এবং তৃতীয় দ্বারের মধ্য দিয়া চরণকমল দৃষ্টিগে।চর 
হয়। 

শীপদ্মনাভদেব ব্রিবঙ্কুর রাজোর অধিকারী, ত্রিবস্কুরের মহার।জ) 

ঠ|কুরের সেবায়েৎ। বৎসরে ছুইব।প মন্দির হইতে সমুদ্রতার পর্য্যন্ত 

শ্রীপন্মনাভের শোভাযাত্রা! হয়। 

প্রতি হয» বৎসরে মহাসমারোহে প্রায় ছুই মাস ব্যাপী “মুরাজপম্চ 

নামে এক উৎসব হব। উৎসবের শেষ দিনে লক্ষ দীপ প্রজ্জলিত কর! 

হয়। 

পথ :__সাউথ ইত্ডিয়ান রেলওয়ে (9. 1. 11) 

মনিয়াচি_তিনেভেলী--টেনকাশী-- কুইলন -- ত্রিবেন্রম লাইন। 

ট্রেখন-ত্রিবেন্দ্রম | 

পৌরাণিক আখ্যায়িক! £-ত্রিবস্কুর রাজ্যে তিরুভল্লম্, তরিবেন্্রম 
ও ব্রিপ্লাপুর নামক স্থানে শ্রীপন্মনাত স্বামীর মন্দির আছে। মন্দির 

মধ্যে অনন্ত শয্যায়শয়ান ওগবান বিষ্ুর বিগ্রহ বিরাজমান। ত্রিবেন্ত্রম 

মান্দ্রাজ প্রদেশে ত্রিবঙ্কুর রাজ্যের রাজধানী । তিরুভল্লম্ গ্রাম ত্রিবেন্দ্রম 

সহরের তিন মাইল দক্ষিণে এবং ত্রিপ্পাপুর গ্রাম তরিবেন্ত্রম সহরের 
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পাঁচ মাইল উত্তরে অবস্থিত। প্রবাদ এই ধে, ভগবান অনন্ত পদ্মনাত 

স্বমী, তিরুতল্লমের মন্দিরে তাহার মন্তক, ব্রিবেন্ত্রমের মন্দিরে তাহার 

কলেবর এবং ব্রিগ্লাপুরের মন্দিরে তাহার পদযুগল স্থাপন করিয়া 

ত্রিবস্কুর রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা! রূপে বিরাজ করিতেছেন। 

(৫১২৯) আআজন্বাদন্ন। 

বিবরণ £__শ্রীজনাদ্দিন বিগ্রহ । ব্রিবস্কুর রাজ্যে ভরকলাই 
( 8008117%) নগরে ইহার মন্দির। তরক্ষলাই ষ্রেশনের প্রায় এক 

ক্রোশ দরে পর্বতোপরি সমতল ক্ষে্রে শ্রীজনার্দিন দেবের বিখ্যাত মন্দির। 
পর্বত গাত্রে উৎরষ্ট সোপান আছে। মন্দিরে শ্রীজনার্দন শ্বামীর 

শঙ্খ-চত্র-গদা-পদ্মধারী চতুভু জ বিষুুর্তি বিরাজমান । 
পর্বতের নিয়দেশে চক্রতীর্থ নামক সরোবর 3 একটী ক্ষুদ্র নিঝরিণী 

পর্বত হইতে নির্গত হইয়া এ জলাশদ্ধে পতিত হইয়াছে । ভারত 

বর্ষের নান| স্থান হইতে তীর্থযাত্রারা দেবদর্শন করিতে এখানে 

আগমন করেন। 

পথ £__সাউথ ইওিয়ান রেলওয়ে (৯. 1.1) 

মনিয়াচি--তিনেভেলা-_টেশক।শী__ কুইলশ_ ভ্রিবেন্্ম লাইন। 
ষ্রেশন-_-ভরক্কলাই । 

(০) শল্লোম্তী লাী। 

বিবরণ £--(ক) পর়োধ্তী নদী (70৮9৮ 7১010) 

তাগী পয়ে।ফ্টী নির্বিন্ধা। প্রমুখ! খক্ষ সম্ভবাঃ 

বিষুপুরাণ ২ অংশ ৩য় অধ্যায়। 

পয়োষ্ধী ন্দী সপ্তকুল পর্বতের অন্ততম খক্ষ পর্বত হইতে উৎপন্ন! 

হইয়। তাপী (তান্ত্ী ) নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে! বিদ্ধ্যপর্বতের 
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পূর্বঙাগকে খক্ষ পর্বত কহে। ইহা বেরার প্রদেশের নদী। 
0৪5/11050 পর্বত হইতে উৎপন্ন । ইহার বর্তমান নাম পূর্ণ 
(1১01)2) | 

(খ) পোন্নাশী নদী (1১167 1১910081)) মালাবার জেলায়। 

পোন্নানী নগর এডোকোলাম ষ্টেশন (19101101910) 56601) ) হইতে 

আট মাইণ দুরে পোন্নাণী নদীর সাগর সঙ্গমে অবস্থিত। 

ওক্াপলম ( 091)0870) পোন্ননীর ৩০ মাইল পুর্বে, পোন।শী 
নদী সন্নিহিত নগর। ওট্রাপলমের নিকাটস্ক ভ্রিকোণগড় নামক স্থানে 

শ্রীশঙ্করনারারণ (হরিহর) মন্দির অবস্থিত। 
পথ :-_স।উথ ইপ্ডিম়্ান রেলওয়ে (৪. [. 1) 

জালারপেট--পোডান্বর-_-সোঁরান্গুর--ক।লিকাট--মাঙ্গ।লোগ লাইন। 

স্টেশন--ও্রাপলম্। 

(৬৯) ন্নিহহাল্লী ভি । 

বিবরণ £-_সিংহারী মঠ (871/897) মহীশৃর গ্রদেশে। হিন্দু 
ধর্ম রক্ষার জন্য ভগবান শ্রীশঙ্করাচা্য ভারতের চারিপ্রান্তে চারিটা মঠ 

স্থাপন করিয়।ছিলেন। সিংহারী মঠ তাহাদের একতম। প্রধান 

শিষ্য চতুষ্ট়কে চারিমঠের আচার্য পদে বরণ করেন। ১। উত্তরে, 
বদরিকায় জ্যোতিশ্মঠি। ২। পৃর্বের, পুরুষোভ্মে গোবদ্ধন মঠ। ৩। 
দক্ষিণে, মহীশুরে শৃঙ্গেরী মঠ । ৪ । পশ্চিমে, দ্বারকায় সারদ মঠ। 

শুঙ্গেরীকে শৃঙ্গগিরি বা খধ্শূক্গ গিরি বল! হয়। প্রবাদ আছে 

এই স্থানে বিভাগ্ডক মুনির আশ্রম ছিল এবং মহর্ষি খষুশৃঙ্গ এই স্থানে 
জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন । 

পথ :_মান্দ্রাজ এবং সাদার্ণ মারহাট্টা রেলওয়ে (4 &৩ 810) 

'বাঙ্গালোর সিটা-বিরুর জং-_হাবলী--পুনী লাইন। 
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ব্রাঞ্চ লাইন :--বিরুর--র।গিহোসাহালি। ষ্টেশন -টারিকিয়ার কিন 
শিমোগা। 

শিমোগা ও টারিকির|র ষ্টেশন হইতে মোটর বাস সার্ভিস আছে। 

উভয়ের দুরত্ব প্রায় ৬০ মাইল। 
(₹৬৬-২) মণ ত্ত্তীর্। 

বিবরণ £__মত্ততীর্ঘ (11214701718) কৃতম।লা নদীর অনতিদুে 

তিরুপ|রাণ কুণ্ডমের ৮১৯ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত পর্ববতোপরি 
একটা ক্ষুদ্র হদ। এই হ্ৃদটা মত্ন্তে পরিপূর্ণ । সকাল সন্ধ্যায় হুদ 
হইতে সুমধুর ধ্বনি উিত হর। 

অন্যমতে মালাবার উপকূলে ফরাসী রাজ্যে মাহি নামক নগর। 

পথ 2-- সাউথ ইগ্ডিয়ান রেলওয়ে (8. 1.7) 

মাছুরা__মনিয়াচী--টিউটীকরিণ লাইন। ষ্টেশন_তিরুপারাণকুণ্ড,ম। 
(২৬৩০) ভুক্রুভভ্রো লী । 

বিবরণঃ--তুঙ্গতদ্রানদী (10089700105 00501) কৃষানদীর 

উপনদী। তুঙগ ও তদ্র। নামে ছুইটা ক্ষুদ্র নদী মহীশূর রাজ্যে উৎপন্ন 

হইয়। পরম্পরের সহিত মিলিত হুইয়। তুঙ্গ দ্র নামে বিখ্যাত হুইয়াছে। 

তুক্গভদ্রা নদী মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীকে বোগ্ধাই প্রেসিডেন্লা ও হায়দ্রাবাদ 

রাজ্য হইতে পৃথক করিয়াছে। 
বুহুম্পতি গ্রহ যখন মকর রাশিতে গমন করেন তখন তুঙ্গ দ্র নদীতে 

পু্ষর-যোগ হয়। 

(৩৪) উ্িন্সি। 
বিবরণ _উদ্দিপি (0114) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সার দক্ষিণ কানাড়া। 

জেলায় একটী নগর। এখানকার প্রসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণ মন্দির, ধর্মপ্রচারক 

শ্রীমন্মধব।চার্য্যের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। বিগ্রহের নাম উডভুপ কৃষ্ণ । 
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উদ্ভুপরুঞ্ণ সম্বন্ধে কিম্বদস্তী আছে যেঃ কোনও এক বণিকের অর্ণব- 

পোত, তুলব দেশের সমুদ্রোপকুলে জলমগ্ন হম্ন। এঁ পোতে গোপীচন্দন 

মৃত্তিকার মধ্যে বালগেপাল মৃত্তি লুষ্কার্িত ছিল। মধ্বাচার্যের প্রতি 

্থপ্নাদেশ হওয়ায় তিনি & বাণগোপাল মুর্তি লইপ্না আসিয়! উদ্দিপি নগরে 

প্রতিষ্ঠ। করেন । 

পথ ৪-মান্জরাজ এবং সাদার্ণ মারহান্টা রেলওয়ে (1 & নি. 11. 8) 

মান্্রাজ-_সেপ্টল-__জালারপেট-_বাঙ্গালোর সিট লাইন। 
সাউথ ইত্ডিয়ন রেলওয়ে (৪ ]. 1) 

জালারপেট-_মাঙ্গালোর লাইন। ্টেশন-_মাঙ্গ/লোর। মাঙ্গালোর 

হইতে উদ্দিপি পর্য্যস্ত মোটর বাস সার্ভিস আছে। 

(২৮) ক্ষক্জতীহাঁ। 

বিবরণ :_ কন্তৃতীর্ঘ (1,08/)6801) মান্দ্রাজ প্রেসিডেক্দীর অনস্তপুর 
জেলায় অবস্থিত; ইহার অপর নাম ফাল্গুন । শ্রীমদ্ভাগবতের বিখ্যাত 

টীকাকার শ্রীধর স্বামী ফান্ুনকে অনস্তপুর বলিয়াছেন। অনস্তপুর, বেলারী 
নগরের ৫৬ মাইল দক্ষিণ পূর্বে অবস্থিত। 

পথ £-_মান্দ্রীজ এবং সাদার্ণ মারহাট্র! রেলওয়ে (01 & 9. 2. 7১) 

মান্ত্রাজ-_রাণিগুণ্ট।__গুণ্টাকাল__রাইচুর লাইন। 
গুণ্টাকাল--বাঙ্গালোর লাইন। ষ্টেশন -অনস্তপুর। 

(৬৩) ভ্আজল্কুঞ্প। 

বিবরণ £_ত্রিতকৃপ (101) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্পীর কোচিন 

রাজ্যে পশ্চিম উপকুলের সর্বাপেক্ষা! পুরাতন নগর। ইহার অপর নাম 

তিরুশিবপুর। স্থানীয্ন কিংবদস্ত্রী এই যে পরশুরাম এই নগরের প্রতিষ্ঠা 

করিয়াছিলেন। 
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এখানে তদাকুন্নাথমের বিখ্যাত মন্দির, পশ্চিম উপকূলের অন্য সকল 

মন্দির অপেক্ষা প্রাচীন বলির ই বিবেচিত হুয়। 

কেরল দেশের মধ্যে ত্রিচুর পুণাভূমি। পরশুরাম স্বয়ং ত্রিচুরে 
থাকিয়! শিবালয় স্থাপন করেন এবং এ স্থানকে তিরুশিবপুর নামে 

অভিহিত করেন। 

পথ £-মান্্রাজ এবং সাদার্ণ মারহাট্রা রেলওয়ে (81. & তি. 01,100) 

মান্দ্রজ-_জালার পেট লাইন। 
সাউথ ইপ্ডিয়ন রেলওয়ে (9. 1. 1) 

জালার পেট--সোরান্ুর--মাঙ্গালোর লাইন । 

ব্রাঞ্চ লাইন £--সোর।নুর_ এরনাকুলাম | ষ্টেশন-তিচুর | 

(৭7) ন্বিশ্পালা। 

বিবরণ 2-_বিশাল। (11818) মহীশূর ঝাজ্যের হাসান জেলায় 
সহা/ত্রির মধ্যে অপ্রশন্ত গমন পথ । বিশাল! একটা গিরিশহ্কট | 

পথ £-_মান্দ্রাজ এবং সাদার্ণ মারহাট্র। রেলওয়ে (81. & ১. 8]. ৯) 

মান্্রীজ-_বাঙ্গালোর সিটা লাইন। 
ব্রাঞ্চলাইন £--( ১) বাঙ্গালোর-__মাইশোর (11. & ৪. 11. 11) 

(২) মাইশোর--হাঁপান_আরসিকেরী (81). 189.) ছেশন_- 

হাঁসান। 

(৩৮৮) শক্তান্তনল্লাভীর্থ। 
বিবরণ :__পঞ্চাপ্গরা তীর্থ (87%1970) মান্ত্রাজ প্রেসিডেন্সীর 

অনস্তপুর জেলায়। গ্রীমদ্ভাগবতের বিখ্যাত টীকাকার শ্রীধরস্থামী 

বলেন যে পঞ্চগ্মরাতীর্থ ফান্তুনম্ বা অনন্তপুরের নিকট। 

দেবরাজ ইন্দ্র শাতকর্ণিমুনির তপন্তায় ভীত হইয়া তাহ।র তপন্তা। ভঙ্গ 
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করিবার জন্ত (১) লতা, (২) বুদ্ধদা (৩) সৌরভেয়ী (৪) সমীচী 
(৫) বর্ণা এই পাঁচটা অগ্মরা প্রেরণ করেন। অপ্দরাগণ অভিশপ্তা 

হুইয়! কুস্তীর রূপে যে সরোবরে বাস করেন সেই সরোবরের নাম 
পঞ্চাগ্মরাতীর্থ। 

পথ :--(৬৫) ফন্তৃতীর্থ দেখন। ষ্টেশন__অনস্তপুর 

(৩৬২৯৯) শোক্ষণ্ন। 

বিবরণ £-_গে।কর্ণ (0978/%7) বোস্কাই প্রেসিডেক্গীর উত্তর কানাড়া 

জেলার । এখানে মহাবালেশ্বর মহাদেবের মন্দির আছে। এই মন্দিরটা 

দ্রাবিড় প্রথায় নির্ম্িত। ইহ] একটা প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান ; অনেক তীর্থকামী 

এখানে আগমন করিয়া! থাকেন। 

মহাভারতে ও রামায়ণে গেকর্ণ তীর্থের উল্লেখ আছে। তগবান 

শ্রীবলরাম তাহার তীর্থ পর্য্যটনকালে, শিবের সাক্ষাৎ আবাসম্থান এই 

গোকর্ণ নামক শিবক্ষেত্র দর্শন করিয়াছিলেন । 

পথ £-_মান্জীজ এবং সাদার্ণ মারহাট্! রেলওয়ে (4 & ৪. 1. 18) 
বাঙ্গালোরসিটা__হাব্লী--পুন। লাইন। ষ্রেশন--লোণ্ডা জংখন। 

লোওা জংশন হইতে প্রায় ৬০ মাইল দক্ষিণে গোকর্ণ তীর্ঘ। 

(4০) ট্েঞাল্লন্বী। 
বিবরণ 2--দ্বৈপায়নী স্থানের নাম নহে; ইহা! দেবতার নাম। 

দ্বৈপায়নী শবের অর্থ দ্বীপম্ অয়নম্ যন্য|ঃ সা দ্রেপায়নী; দ্বীপ বাঁসিনী। 

পশ্চিম উপকূলে বোম্বাই ব্যতীত আর কোনও দ্বীপ নাই। সুতরাং 
দ্বীপের নাম বোম্বাই (3০09))। দ্বৈপায়নী দ্বীপবাসিশী পার্বতী, 

ইনি বোম্বাই দ্বীপের অধিষ্ঠাত্রী মুস্বাদেবী। মুষ্বাদেবীর নামানুসারে 
' “বোম্বাই” নামকরণ হুইয়াছে। 
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বোম্বাই, ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত বোগ্াই প্রেসিডেন্সীর 

রাজধানী ও প্রধান সহর, ইহা৷ একটা প্রসিদ্ধ বদর কান্বাদেবী রোড 
এবং আবদার রহমান স্্রাটের মিলনস্থলে মুম্বাদেবীর আধুনিক মন্দির 

বিরাজমান। বোম্বাইএর ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনের নিকটে মুস্বা দেবীর 
পুরাতন মন্দির ছিল। 

পথ £-_ বন্ে-বরদা এবং মেপ্ট1ল-ইত্ডিয়ান রেলওয়ে 

(13. 3. &. (৮1. 1৮) এবং গ্রেট ইন্ডিয়ান পেনিনম্থুল। রেলওয়ে 

(9.1. 9, 8৮9.) প্রধান স্টেশন- বন্ধে। 

(4৯) স্রর্নান্িক্ষভীগ্। 
বিবরণ :_ স্ুর্পারক তীর্থ (9০181%) বোদ্বাই প্রেসিডেন্দীর থান! 

জেলার। “ন্থর্পারকে মাহাত্বা জামদগ্রির পরম রমণীয় পাঘাণময় 
সোপান শোভিত বেদী তীর্থ আছে ।” 

মভাভারত বনপর্বব অষ্ট/শীন্তিতম অধ্যায় 

পথ 2-বধেবরদ| এবং সেপ্টাল_ ইগ্ডিয়ান__রেলওয়ে। 
(13. 13 860. 1.1) 

বন্ধে সেপ্ট(ল-_বরোদ! লাইন। ষ্টেশন-_নালা সোপার|। 
(77২) ০কালাঞ্পুশল। 

বিবরণ £__কোলাপুর (10101): ) বোত্বাই প্রেসিডেশ্ীর 
কোলাপুর রাজ্যে একটী নগর। ইহা একটী প্রাচীন সমাদৃত পবিত্র 
তীর্থ। এখানে মহালক্মী দেবীর মন্দির আছে। 

পথ :--মান্্রাজ এবং সাদার্ণ মারহান্রা রেলওয়ে (1. & শি. 21. 8) 
মান্্রীজ--বাঙ্গালোর লাইন। 
বাঙ্গালোর--হাঁবলি-_মিরাজ--পুনা লাইন । 
ব্রাঞ্চ লাইন £--মিরাজ--কোল!পুর। স্রেশন--কোলাপুর। 
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(৩০) লাও্ুঞ্পুল। 
বিবরণ £ পাঞুপুর (78007097087) বোম্বাই প্রেসিডেন্দীর 

শোলাপুর জেলায় ভীম! নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত একটী নগর । 

ভগব।ণ বিষ্ুর অবতার বিখ্যাত বিঠল দেব বা বিঠোবার মন্দির এখামে 
বিরাজম[ন। পাএুপুর মহারাষ্ট্র দেশের এক প্রসিদ্ধ ও পবিত্র তীর্ঘস্থান। 

আযাটী ও কার্ডিকী পুণিমায় অসংখ্য যাত্রী বিঠোবা' দর্শনে সমাগত 
হয়। স্ুুবিখ্যাত মহারাষ্রীয় কবি ও হক্ত তুকারামের কবিতাবলী বা 
অভঙ্গ; বিঠোবার স্তুতি গীতে পরিপূর্ণ । শিবাজীর রাজত্ব সময়ে তুকার|ম 
আবিভূত হন। 

“্দক্ষিণাপথে ভীমানদীর দক্ষিণ তীরে পাণ্টারপুরে বিখলদেবের 
একটা মন্দির আছে। বিখল তক্তের অপর নাম বৈষ্ণববীর। ইহাদের 
উপান্ত দেবতার নাম পাওুরঙ্ বিখল ও বিখোবা। ইহার। তাহাকে 
বিষ্ণুর নবম অবতার বুদ্ধদেব বলিয়! বিশ্বাস করে। অতএব ইহাঁদিগকে 

বৌদ্ধ বৈষ্ণব বলিয়! উল্লেখ করিলে অসঙ্গত হয় না” 
ভারতীয় উপাসক সম্প্র্ধায়। ১ম ভাগ, ২৪৪ পৃঃ। 

পথ :-_ গ্রেট ইত্ডিয়ান পেনিনস্থলা রেলওয়ে ( (8. ]. ৮. 1৯0) 
বন্বে--কুরছুওয়াদী__রাইচুর লাইন। 
বরঞ্চ লাইন :-_কুরছুওয়াদী - পাদ্ধারপুর--মিরাঁজ। বারসি লাইট 

রেলওয়ে (8. 1. 7১)। ষ্টেশন_ পান্ধারপুর 

(41835 4) ভ্ভীহ্মলল-ী ও ল্গুলেন্রা। লাী। 
বিবরণ £--ভীমরথী ও কৃষণবেথ! নদী (91209 & [৭608 0591) 

কৃষ্ণা নদী মহাঁবালেশ্বর পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । ভীমরথী বা 

ভীমা এবং তুঙ্গভদ্রা এই দুইটা কুষ্ণার উপনদী। রৃষ্ণ তীর্থ হিসাবে 



পঞ্চম পরিচ্ছেদ ১২৭ 

গঙ্গীর মত পুণ্যপ্রদা। স্থানীয় লোকের ইহাকে গঞ্গার হ্যায় ভক্তি 

করে। হিন্দু শাস্ত্ান্থসারে কুষণাও গঙ্গার শ্ঠায় বিষুণ পাদোন্তব। 
জনসাধারণ এই কৃষ্ণানদীকে গঙ্গামায়ী বলে। কৃষ্ণাণদী গঙ্গর স্তায় 

দীর্ঘায়তন বিশিষ্টা। কৃষ্তানদীর তীরে অনেক শিব মন্দির ও তীর্থ 

আছে; কনক হুর্গার মন্দির চ্তাহছাদের অগ্ঠতম। স্থানীয় হিন্দুগণের 

এই দেবীর উপর প্রগাঢ় ভক্তি। বৃহস্পতি গ্রহ যখন কন্তারাশিতে 

গমন করেন তখন কৃষ্ণায়, এবং যখন ধন্গুঃ রাশিতে গমন করেন তখন 

তীমার পুষ্কর-যে।গ হয় । 

(৩৩) ভ্তাম্পীন্ন্ৰী। 

বিবরণ £__তাপী নদী (81) 7১৮6) মছাদেন নামক পর্বত- 

মাল! হইতে উৎপন্ন হুইয়! পশ্চিম!ভিমুখে গমন করিয়া কান্বো উপসাগরে 

পতিত হুইয়াছে। পূর্ণ! নামে ইহার একটী উপনদী আছে। 
তাপী হিন্দুদিগের একটা পৃণ্যতোয়া। নদী । ইহার তীরে অনেক তীর্থ 

আছেঃ তাহাদের মধ্যে “অক্ষমাল!” এবং “গজতীর্থ বিখ্যাত। আমা 

মাসে তাণ্তী নদীতে স্নান করিলে বিশেষ পুণ্য হয় যথা £-_ 
“কুরুক্ষেত্র তথ।কা শ্ঠি।ং নন্মদায়ন্থ ঘৎংফলং 

তৎফলং নিমেযাদ্ধেন তপত্যামাঢ সেবনাৎ |” 

বিষ্পুরাণ মতে তাগী নদী ধক পর্বত হইতে উৎপর হইয়াছে । “তাগী, 

পয়োষ্ী নির্বিন্ধ্যা প্রমুখ! খক্ষ সম্ভব1” বিষু্পুরাণ ২য় অংশ ৩য় অধ্যায়। 

(45) ছাহ্িভ্ঘতীপ্টুক্ল। 
বিবরণ :-_-মাহিম্মতীপুর (118178দচ৪1) মহারাজ হো'লকারের 

ইন্দোর রাজ্যের অন্তর্গত একটা নগর। ইহা নশ্মদ। নদীর উত্তর দিকে 
অবস্থিত। রাঁমায়ণে এবং মহাভারতে মাহিষ্মণ্তীপুরের উল্লেখ আছে । 
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“তিনি (সহদেব ) তথা হইতে মাহিন্সতী নগরীতে গমন করিলেন। 
তথায় মহারাজ নীলের সহিত সহদেবের সৈন্তক্ষয়কর ঘোরতর সংগ্রাম 

অ৷রন্ত হইল 1৮ মহাভারত সভাপর্ব ব্রিংশতম অধ্যায়। 

পথ :-বন্বে বরদা এবং সেপ্ট।াল ইপ্ডিয়ান রেলওয়ে 
(8.1, & 0.1. 10) ও 

আজমীর--খাওয়। লাইন। ষ্টেশন_-মৌ। 

( ৮৮ ) জ্বলা কালী । 

বিবরণ :-_নর্মদ। নদী (497)90%1815০1) 

নন্দ সুরসাগ্য।শ্চ নগ্ে। বিন্ব্যাদ্রি নির্গতাঃ, 

বিষুণপুরাণ ২য় অংশ ৩য় অধ্যায়। 
নর্্দ| গঙ্গার স্তায় বিষণ পাদোদ্ভবা। অমরকণ্টক পর্বত হইতে 

উৎপন্ন হইয়। কাম্ে উপস।গরে পতিত হইয়াছে। 

ইহার তীরে অনেক মহাতীর্থ আছে। নম্খর্দ1-সাগরসঙ্গমে মান 

করিলে জন্ম জন্মান্তরের পাপক্ষয় হয়। যখন বৃহস্পতি বুষ রাশিতে 

গমন করেন তখন নম্ম্দ। নদীতে পুষ্কর-যোগ হয়। 

(3৯৯) ভবম্ম্কাভীল্লস্থ ভীর্। 
বিবরণ £-(ক) মান্ধাত। ওঁকারম (118001568) মধ্যভারতের 

নিমার জেলায় নম্ম্দা নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। নর্শদা নদীর 

এক দ্বীপে গুকারেশ্বর মহাদেবের মন্দির আছে। ওঁকারেশ্বর মহাদেব 

দ্বদশ জ্যোতিলিঙ্গের অন্যতম । নর্খর্দার উত্তরপারে “অমরেশ্বর তীর্থ” । 
পথ :--বন্বে বরদা এবং সেপ্টাল ইগ্ডয়ন রেলওয়ে 
(8.7 & 0.1. 8) 

আজমীর--খাওয়া লাইন। ষ্টেশন__বারওয়াহ]। 

বিবরণ 2--(খ) ভেড়াঘাট (31767881750) | ইহার অপর নাম 
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ভৃগুক্ষেত্র। ইহ! একটা প্রসিদ্ধ তীর্থ। মধ্য ভারতে জব্বলপুর জেলায় 

নশ্র্দ। তীরস্থ গ্রাম । বাণগঙ্গ!। নর্দদা ও সরন্বতী নদীর সঙ্গমস্থল বলিয়! 

ইহা ত্বিবেণী সঙ্গম নামে অভ্ভিছিত। 

ভেড়াঘাটে একটী জলগ্রপাতি আছে। ইহার নম ধুয়াধার। 
প্রসিদ্ধ মার্ধবেল পর্বত (1127161০0৮৭) ইহার অতি সন্নিকট, এই স্থান 

চৌষটি যোগিনী ও গৌরীশঙ্করের মন্দিরের জন্য বিখ্যাত | 

পথ £-_ গ্রেট ইত্ডির।ন পেনিনস্থল। রেলওয়ে (68. 1. 1১,710) 

ষ্টেশন-_-জব্বলপুর ভইত্যে ৯৩ মাইল । ষ্টেশন মীরগঞ্জ, হইতে হ। 

মাইল। 

(৮০) শ্থন্ভ্ীর্। 
বিবরণ $-_ধন্ুতীর্থ (1):989))) বোধহয় ভগুতীর্ঘ।  নন্ণা নদী 

তীরে নম্খ্দা সাগর সঙ্গমে ভগুতীর্ঘ৯ বিখ্য।ত তীর্থ । উংর।জিতে ইহ।কে 

ব্রোচ কহে। ইহা গুজর।টের ব্রোচ জেলার অবস্থিত। কিংব্যস্তা 

এই যে, এই সহর মহর্ষি ভগুদ।র। প্রতিঠিত ভয়। ইভার নম ডগুপুর 

না তরুয়াকচ্ছ। 

পথ £ বম্বে বরদা এবং সেপ্টল--ইগ্ডিয়ন রেলওয়ে 
(3. 8.8 0.1. 7৯.) 

নঞ্ধে সেন্ট ।ল--বরোদ| লাইন। ষ্টেশন- বোচ,। 

(৮৮৭৯) ভিনর্তিলিজ্জ্যা ভ্ী। 

বিবরণ £ নির্ধিন্ধ্াানদী (0711 ২001) 11৮5) নিষুপুরাণ মতে 

খক্ষপর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । 

তাঁপী পয়োষ্ী নির্বিন্ধ্যা প্রমুখ। খক্ষসম্ভবাঃ 

বিষু্পুরাণ ২ অংশ ৩য় অধ্যায়। 
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বর্তমান কালী সিদ্ধু নদী, বিষ্ক্যপর্রত হইতে উৎপন্ন হইয়| যমুনার 

উপনদী চম্বলের সহিত মিলিত হইয়াছে । 

(৮) হম্যহ্মুল *পক্ষলভি। 

বিবরণ £--খাযামুখ পর্বাত (017500000)) আনিগন্ধি বা 

আনাগণ্ডী হইতে ৮ ম।ইল দুরে তুঙ্গ দ্র! নদীর তীরে অনস্থিত। কিছ্ষিন্ধা 

সহরের আধুনিক নাম আিগঞ্ষি। খ্বযামুণ পর্ধান্তের স্বাভাবিক সৌন্দর্য 

পরম রমণীয়। এই পর্বতে জুগ্রাব ও ভন্ুমানের সহিত শ্রীরামচন্ত্রের 
প্রথম সাক্ষাৎ হয়। ৃ 

“রামচন্ত্র মনোরম পম্পা প্রদেশ পরিক্রম করিতে লাগিলেন। 

রামলক্ষণ ক্রমে ক্রমে খধ্যমুখ পর্বতের সমীপদেশে উপস্থিত হইলেন । 

সেই সময়ে বানরগণের অধিপতি স্ুগ্রীন খষ্যমুকে বিচরণ করিতে করিতে 

তীহাদিগকে দেখিতে পাইলেন।” ব্রামায়ণ কিক্ষিদ্ধ্যাকগু প্রথমসর্গ। 

পথ £_ মান্রাজ এবং সাদার্ণ ম(রহাট্র। রেলওয়ে (1 & 5. 11. 1২.) 

হাঁওড়া_-ওয়ালটীয়ার__বেজওয়াদা_মজ্্াজ লাইন। 

বেজওয়াদ|_-হুসপেট--হাঁখলী লাইন। ষ্টেশন--হুস্পেট। 

হস্পেট স্টেশনের ৭ মাইল দূরে হাম্পি। তুঙ্গভদ্র! নদীর দক্ষিণ তীরে 
হ1ম্পি এবং উত্তর তীরে খধ্যমুখ পর্বত | 

(1৮৩০) িভল্কান্লশায। 

বিবরণ £_দগ্কারণোর (1)8708:) বর্তমান নাম খান্দেশ, ইহা 
গুন! জেলায় অবস্থিত। উত্তরে নর্মদা নদী হইতে দক্ষিণে গোদাবরী 
নদী পর্য্যস্ত বিস্তৃত অরণ্য প্রদেশের নাম দণ্ডকারণ্য। 

অতি পূর্বকালে এখানে দণ্ডক নামে এক'.রাজা ছিলেন। তিনি 
্র্শাপে পরিকার ও প্রজা বর্গের সহিত ভশ্মীভূত হওয়ায় তদীয় রাজত্ব 
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অরণ্যে পরিণত হুয়। তীহার নামানুসারে এ ভূভাগের নাম দণ্ডকারণা 
হইয়াছে। 

«প্রাচীনকালে বর্তমান মৃহারাষ্ট্রের অধিকাংশস্থল দণ্ডকারণা নামে 
অভিহিত হইত । এ প্রদেশ ভারতবধের দক্ষিণ পশ্চিম কে|ণে 

অবস্থিত। উহার উত্তর দিকে সুরাট ও গাতপুর! গিরিশ্রেণী, দক্ষিণে 

কর্ণাট গরাদেশ, পূর্বদিকে গো'গুবন ও ভ্রেলিঙ্গ পশ্চিমে আরব সমুদ্র ।” 

শরচচন্দ্র শাস্খী দক্ষিণাপথ ভ্রমণ । 

(72৮23) শস্পাভ্নন্জোশ্ন্ল। 

বিবরণ :__পম্পানদী খষ্মুখ পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া তুঙ্গতদ্রার 
সহিন্ত মিলিত হইয়|ছে। ইভার সন্গিকটে একটী হদ অছে। তাহার 

নাম পম্পা সরোবর (1১00008170০) 1 পম্পাসরোবরেব তীরে 

পন্পেশ্বর্রের মন্দির। গ্রহণাদি পর্বদিনে বহুদূর হইতে তীর্থক|মীগণ 

পম্প|সরোবরে স্নানর্থ আসিয়া থাকেন। 

“পম্পার তীরে খষামুখ নামক বিখাত শেল রভিযাছে। মহাত্মা 

ধক্ষরাজের পুত্র সুগ্রাব নামে বিখা।ত মহাবীর বানর শ্রেষ্ঠ তথায় বাস 

করেন”। রামারণ অবণাকাও ৭৫ সঞ্গ। 

ভ[রতবর্ষে চারিটা প্রসিদ্ধ পুণ্য সরোবর আছে, যথা দক্ষিণে 

পম্প।সরে।বরঃ উত্তরে মানস সরোবর (তিব্বতে ), পশ্চিমে নারায়ণ 

সরোবর ( কচ্ছদেশে ) এবং পুর্বে বিন্দু সরোবর (উতৎকলে ভুবণেশ্বর 

তীর্থ )। 
পথ £-(৮২) খম্যমুগ পর্বত দেখুন। 

(৮৮৫৮১ ২৬) এসম্ষচন্বউীঃ লানিক্। 
বিবরণ £--পঞ্চবটা ও নাসিক (1১8,)01721)%0 & বদলা) বোশ্বাই 
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প্রেসিডেন্সীর নসিক জেলায় গোদাবরী নদীর উত্তরে পঞ্চবটী এবং 

দক্ষিণে নাসিক অবস্থিত। 

পঞ্চবটা বনে শ্রীরামচন্ত্র সীতা ও লক্ষণের সহিত বাস করিতেন । 

সুমিত্রা-নন্দন লক্ষণ এইস্থানে স্ুর্পণখার নাক কাটিয়া দিয়াছিলেন 

বলিম্না ইহার নাম নাসিক। বর্তমান সময়ে নাসিক তারতবাসীর একটা 

প্রসিদ্ধ তীর্থ । নাসিকে গোদ[বরীতীরে অনেক দেবালয় আছে । 

পথ :-_গ্রেট ইপ্ডিয়ান পেনিনক্ুল! রেলওয়ে (0. 1. ১. 7) 

বঙ্গে_কল্যান_-ভুসাভাল জং লাইন। ্টেশন_-নাসিক রোড । 

(৮৮৭৭) ভ্জন্দ্যক্ষ | 

বিবরণ £- ত্রশ্্যক (11079) বোম্বাই প্রেসিডেন্দীর নাসিক 
জেল|য় গোদাবরী নদীর তারে অবস্থিত। ইহ। হিন্দদিগের একটা 

তীর্স্থান। এত্রন্যকং গোমতী তটে।” এখানে 'ত্রম্থ্যকেশ্বর মহাদেব দ্বাদশ 

জ্যোতিলিঙ্গের অন্যতম শিবলিঙ্গ বিরাজমান । 
বার বৎসর অন্তর যখন বুহস্পতিগ্রহ দিংহ রাশিতে গমন করেন 

তখন গোদ।বরীতে কুস্ত-যোগ হয়। 

১। হরিদ্বার ২। প্রয়াগ ৩। উজ্জ্যিলী ৪1 গোদাবরীতট 

নাপিক, এই চারি স্থানে কুস্ত-যোগ হুইয়া থাকে । প্রতোক স্তনে ঠিক 

বার বৎসর অন্তর কুস্তমেল! হয়। 

পথ ২্টেশন_-নাসিক রোড,। (৮৫) নাসিক দেখুন। 

(৮৮৮৮) শ্রল্দল্লিল্টি। 

বিবরণ :- বহ্মগিরি (817%87ণ) পর্বত বোম্বাই প্রেসিডেন্দীর 

নাসিক জেলায় ত্র্স্ককের নিকট । এই পর্বত, হইতে গোদাবরী নদী 

উৎপন্ন হুইয়াছে। 
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(৮২৯) স্কুস্পান্নজ্ভ ৷ 

বিবরণ *--কুশাবর্ত ( [00501৮971৮ ) সরোবর ত্র্যন্বকের নিকট 

নাসিক হইতে ২১ মাইল দূরে অবস্থিত । 

(২৯০) ওনগু োক্ান্বল্ল্লী। 
বিবরণ £-_গোদাবরীর আত ছুই অংশে বিতক্ত, উত্তর ও দক্ষিণ। 

উত্তর অ্োতের নম গৌতমা, দক্ষিণের নাম বিশিষ্টা। গৌতমা হইতে 

তুল্য, আত্রেরী ও অরদ্ধাজী এবং বিশিষ্ট। হইতে বৃদ্ধা গৌতমী ও 

কোশিকী নামে শাখ। প্রবাহিতা। এই তিন শাখা সমন্থিত। গৌতমী ও 

দুই শাখা সমন্গিতা বিশিষ্ট সপ্ত গোদাবরী নমে প্রখাতি। | 
প্রত্যেক শাখার সঙ্গম স্থান যহপুণ্যপ্রদ | যেখানে সপ্ত শাখ' 

সাগরে মিলিত হুইঘাছে সেই স্থানের নাম সপ্ত গে।দাবরী (39581) 

0০59১) সাগর সঙ্গম ইহ? অতি পুণ্য তীর্থ। 
ইনার এক শাখা কোকনদ বন্দরের নিকট বঙ্গেেপসাগরে মিলিত 

হইয়াছে । কথিত আছে শ্রীমন্তসদাগর সিংহুল খাইব।র সমদ্র এই সঙ্গম 

স্থলে জগজ্জনন। কমলে ক।মিণার সাক্ষাৎ পাইয়ছিলেন। 

সপ্ত গোদাবরী সঙ্গম উৎপত্তির বিষয় ও তাহা মাহত্য্ি ব্রহ্মা 

পুরাণাস্তর্গত গৌতমা মাহাত্ম্য আছে 

তুল্যাত্রেরী তারদ্বাজজী গৌতমী বৃদ্ধগৌতমী । 
কৌশিকী চ বশিষ্ঠ। চ সপ্তভ।গাঃ প্রকীর্ভিত।ঃ 

ভেষাং নামানি মুনিঠিনি দ্িষ্টানি স্বনামভিঃ ॥ 
পথ £- মান্্াজ এবং সাদার্ণ মারহাট্রা রেলওয়ে (8. & ৩. ৫ 8) 

ষ্টেশন গোদাবরী | 
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ষ্ঠ পরিচ্ছেদ 

উপসংহার 

মহাপ্রভুর দক্ষিণাপথ তীর্থ-পধ্যটন কথ! শেষ হইল। এই তীর্থ ভ্রমণ 

তাহার কঞ্চনাম প্রচার করিয়া এবং কৃষ্ণ-প্রেমভক্তি বিলাইয়া জগতের 

লোককে পরিজ্রাণ করিবার লীলার এক অংশ মাত্র। 

“মথুরাতে পাঠাইল রূপ সনাতন । 

দুই সেনাপতি কৈল ভক্তি-গ্রচারণ ॥ 

নিত্যানন্দ গৌসাঞ্জিকে প।ঠাইলা গৌড়দেশে। 

তেহে। ভক্তি গ্রচারিল অশেষ-বিশেষে ॥ 

আপনি দক্ষিণ-দেশে করিলা গমন । 

গ্রামে গ্রামে কৈল কষ্ণনাম প্রচারণ ॥ 

সেতুবন্ধ পর্বান্ত কৈল ভক্তির প্রচার। 

কুষণপ্রেম দিয়া কৈল সবারে নিস্তার ॥” আদি, সপ্তম। 

তিনি এই তীর্থ-ভ্রমণ ব্যপদেশে আপনার অনুমোদিত ধশ্ম" গ্রচার করিয়া 

পোকশিক্ষ। দিগনাছিলেন। তিনি এই ধন্ম-প্রচার করিবার জন্য 'কাথায়ও 

বক্তৃতা করেন নাই অথবা উপবাচক হইয়া কাহারও সহিত শাস্ত্রবিচারে 

প্রবৃত্ত ভন নাই। তীহার ধর্ম-প্রচার পদ্ধতি, তাহার শিক্ষার্দিবার প্রণালী 

সম্পূর্ণ নূতন এবং মৌলিক। শিক্ষা্দিবার এরপ সুন্দর উপায় কেহ আবিষ্কার 
করিতে পারেন নাই । তাহার শিক্ষাদিবার প্রধান সুত্র--- 

“আপনি করিব ভক্তভাব অঙ্গীকারে। 

আপনি আচরি ভক্তি শিখামু সবারে ॥ 

আপনি ন। 'কৈলে ধর্ম শ্রিখান না যায়। 

এই ত সিদ্ধান্ত গীতা ভাগবতে গায় ॥” আদি, তৃতীয়। 
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প্রভূ ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া শিক্ষার্থীর সয় ধন্মাচরণ করিয়া 

ছিলেন; নিজের ধশ্মজীবনের উজ্জল দৃষ্টান্ত আবাণধুদ্ধবনিতার সম্মুখে 

স্থাপন করিয়াছিলেন। তাখার ধশ্মজীবনের সৌন্দর্য এবং মাধুধ্য অবলোকন 
করিয়া, গুণমুগ্ধ ও চরণাশিত ভক্তগণের অঙ্তঃকরণে প্রেরণা দিয়া আপনার 

অভিলাধানুযায়ী ধন্মশিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। তু সর্বশাস্ত্রবেত্তা 

হইয়াও লোকশিক্ষ। দিবার অ্গ্রারে রাজা রামানন্দ রারের নিকট তত্ব 

জিজ্ঞান্ু হইয়।ছিলেন । একদিকে তিনি জনসাধারণকে দেখালেন কিরূপে 

শিক্ষার্থীকে শিক্ষ। করিতে হর; কিজুপ আগ্রহ ও বিনয়ে4 সভিত শিক্ষা 

দাতার নিকট তত্ব সংগ্রহ করিতে হর । আবার অপরদিকে তাহার 

পরিকল্পিত উপদেষ্টা রাজ। রামানন্দ রায়ের হৃদরমধ্যে অন্তধ্যামীরূপে অধিষ্ঠিত 

হইয়া, সেই সেই তত্ব পরিস্ফুট করির] দিয় তাহারই প্রশ্নের উত্তর রান্জা 
রামানন্দ রায়ের ঘুখ হইতে বাহির করিয়াছিলেন । রাজ] রামানন্দ রায় 

বলিয়ছেন-- 

“কুষ্ণতত্ব গাধা তব প্রেমতন্ব সপ । 

রসতন্ব লীলা তত্ব বিবিধ প্রক্কার ॥ 

এত তত্ব মোর চিন্তে কৈলে প্রকাশন । 

্রক্মারে বেদ বেন পড়াইল নারায়ণ ॥ 

অন্তধ]ামী ঈশ্বরের এই রীতি হয়! | 

বাহিরে ন। কহে, বস্থ প্রকাশে হদয় ॥” মধ্য; অষ্টম। 

কীর্তন প্রার্তক শ্রীকষ্ণচভন্য ভরিনাম প্রচার করিবার জগ্গ এবং 

প্রেমভক্তি শিক্ষার্দিবার ভন্য নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। 

“নাম সংকীর্তনে হয় সর্বানর্থ নাশ | 

সর্ব শুভোদয় কে প্রেমের উল্লাম ॥” অন্ত, বিংশ । 

প্রভু, ভক্তগণসমতিব্যাহারে নাম সংকীর্তন করিতে করিতে; কৃষ্ণলীলাম্ত-রম 
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আস্বাদন করিতেন । ইহার ফলে তাহার অন্তঃকরণমধ্যে যাবতীয় অলৌকিক 

ভাবের উদ্রেক হইত এবং তিনি চিরবাঞ্ছিত কৃষ্ণপ্রেমের উল্লাসে বিভোর 

হইয়া যাইতেন। তিনি ভক্তগণকে উপদেশ দিতেন, 

"ভারত ভূমিতে হৈল মন্ুয্যজন্ম বাস। 

জন্ম সার্ক করি কর পর উপকার ॥” আদি, নবম 

নিজে ইহার অনুসরণ করিয়া, ভক্তগণের কল্যাণার্থে মকলকে কৃষ্ণনামামৃত 

পান করাইতে করাইতে, তাহাদের হাদয়মধ্যে অন্তুরাগাদি স্থায়ীভাবের সঞ্চার 

করিয়া দিয়া প্রেমানন্দ লাভ করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। 

'রাগমার্গে ভক্ত ভক্তি করে বে প্রকারে । 

তাহা শিখাইল লীলা আচরণ দ্বারে ॥” আদি, চতুর্থ । 

খখন প্রভু জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন, জনসাধারণ চন্্রগ্রহণ উপলক্ষ 

করিয়া তাহারই প্রেরণায় হরিনাম সঙ্কীর্তন করিয়াছিল। এবং তিনি 

স্বয়ং কি শৈশবে কি যৌবনে, কি গাহৃস্থাশ্রমে, কি সন্নযাসধর্শ অবলম্বন 

করিয়া সকল সময়ে কুষ্ণকথা প্রচার করিয়াছিলেন । তিনি নিজে হরি- 

গ্রণগান করিতে করিতে ভাবে বিভোর হইয়। বাইতেন; সুদক্ষ অভিনেতার 

ন্যায় আচার ব্যবহারে আপনার অস্তনিহিত ভাবগুলি প্রকাশ করিয়া, 

তক্তগণের্ হৃদয়ে সেই সেই ভাবের বিকাশ করিয়া দিতেন; পরিশেষে 

তাহাদের সহিত কৃষ্ণপ্রেমানন্দ উপভোগ করিতেন । 
শ্রীমৎ কবিরাজ গোস্বামী, প্রভুর লীল৷ এবং তাহার নিজের কৃষ্ণনামামূত 

আস্বাদন ব্যপদেশে লোকদ্দিগকে কৃষ্ণ প্রেমরসাস্বাদন শিক্ষা স্থত্রাকারে 

এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন । 

“ফাত্তনপুর্ণিমা-সন্ধ্ায় প্রভুর জন্মোদয়। 

সেইকালে দৈবযোগে চন্দ্রগ্রহণ হয় ॥ 



ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ১৩৭ 

হরি হি বলে লোক হরযষিত হঞ1 । 

জন্মিল! চৈতন্গ্রভূ নাম জন্মাইয়া ॥ 

জন্ম বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর যুবাকালে । 
হরিনাম ল'ওয়াহল। প্রভু ন।৭1 ছলে ॥ 

বাল্য-বক্ষস ঘাবং হাতে খড়ি দিল । 

পৌগণ্ড-বয়ম বাব বিবাহ না কৈল॥ 

বিবাহ করিলে হৈল নবান যৌবন । 

সর্বত্র লওয়াইল প্রভু নাম-সংকীর্তন ॥ 

পৌগগুবয়সে পড়েন পড়ান শিষ্যগণে । 

সর্বত্র করেন কষ্ণনামের ব্যাখ্যানে ॥ 

বারে দেখে তারে কহে কহ কফ্ণনান । 

কৃষ্ণনামে ভাসাইল নবদ্বীপগ্র।ম ॥ 

কিশোর-বয়সে আরন্তিলা সংকীর্তন | 

পাত্রিদিনে প্রেমে নুত্য সঙ্গে ভক্তগণ ॥ 

নগরে নগরে ভ্রমে কীন্তন কিয়া । 

ভাসাইল ত্রিতুবন প্রেমভক্তি দিয়। ॥ 

৮বিবশ বৎসর এছে নবদ্বীপগ্রামে । 

পওয়াইল সর্বলোকে কৃষ্তপ্রেম নামে ॥ 

চব্বিশ বৎসর ছিলা করিয়| সন্যাস । 

ভক্তগণ লঞ্া৷ ৫কল। নীলাচলে বাস ॥ 

তার মধ্যে নীলাচলে ছয় বসব । 

নৃত্য গীত প্রেমভক্তি-দান নিরস্তর ॥ 

সেতুবন্ধ আর গৌড় ব্যাপি বৃন্দাবন ॥ 

প্রেমনাম গ্রচারিয়া করিল! ভ্রমণ ॥ 
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এই মধ্য-লীলা নাম লীলার মুখ্য-ধাম। 

শেষে অষ্টাদশ বর্ষ অন্তলীল নাম ॥ 

তার মধ্যে ছয় বর্ষ ভক্তগণ সঙ্গে । 

প্রেমভক্তি লওয়াইল নুত্যগীত রঙ্গে ॥ 

দ্বাদশ বংসর শেষ রহিল। নীলাচলে । 

প্রেম।বস্থ। শিখাইলা আস্বাদনচ্ছলে ॥ 

রাত্রি-দিবসে কৃষ্ণ-বিরহ-স্ফুরণ। 

উন্মাদের 5] করে প্রলাপ-বচন ॥ 

শরাধার প্রলাপ যৈছে উদ্ধব-দর্শনে । 

সেইঈমত উন্মাদ প্রলাপ করে রাত্রি-দিনে ॥ 

বিচ্যাপতি জয়দেব চণ্ডিদাসের গীত । 

আন্বদেন রামানন্দ স্বরূপ সহিত ॥” আদি, ত্রয়োদশ । 

প্রভুর দর্ষিণাপথ তীর্থ-পর্যটন এক অলৌকিক ঘটনা । কবিরাজ 

গোস্বামী বলিয়াছেন-_ 

“ক্ষিণ গমন গ্রভূর অতি বিলক্ষণ। 

সহস্্ সহন্্ তীর্থ কৈল দরখন ॥ 

সেই সব তীর্থম্পশ্রি মহাতীর্ঘ কৈল। 

সেই ছলে সেই দেশের লোক নিস্তারিল ॥” মধ্য, নবম। 

শ্রীমভাগবতে বলদেবের তীর্থবাত্রা বিবরণে দক্ষিণ দেশের ৩২টা তীর্থ- 

স্থানের উল্লেখ আছে। প্রভু সকলগ্ুলিতেই পদার্পণ করিয়াছিলেন। 

রামায়ণ এবং মহাভারতেও অনেক তীর্থ স্থানের কথা আছে। দক্ষিণদেশের 

তীর্থ নকল অতি পুরাতন, পবিত্র ও পুণ্যময় ; ধষি ও হিন্দুরাজদিগের 

অক্ষয় কীর্তি। আবহমানকাল হইতে অনেক সাধুসন্টাদী এঁ সকল তীর্থ 
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দর্শন করিতে সমাগত হইয়াছিলেন কিন্তু মহাপ্রভুর পাদম্পশে এ মকণ 

তার্থের মাহাত্মা প্রচুরপরিমাণে বদ্ধিত হইয়াছিল। 

মহীপ্রভুর তীর্থ-পধ্যটন এক অপার্থিব ব্যাপার । ইহা পূর্বে এরূপ 

ব্যাপার পৃথিবীর কোনও স্থানে কোনও কালে সং্ঘটিত হয় নাই । এরূপ 

বিরাট ব্যাপার থে হইতে পারে তাহাও কেহ কল্পনা করিতে পারে নাই । 

তিনি খাহা করিয়াছিলেন তাহা! কেবল তাহার পক্ষেই সম্ভব। তিনি 

বিশ্বসংসার প্রেমে ভরাইয়া তাহার বিশ্বস্তর নাম ধারণ সার্থক করিয়াছিলেন। 

প্রভু বলিয়াছিলেন ৫ 

“জগৎ ভরিয়। আমার ভবে পুণ্য-খ্যাতি । 

স্থখী হৈয়া লোক মের গাইবেক কীর্তি ॥ আদি, নবম । 

তিনি তাহা অপরিসীম দয়া, অনন্ত বিশ্বজনান প্রেম, অবিরলধারে 

বিশ্ব-সংসারে বধণ করিয়। পবিত্র, অন্তপম আনন্দরদে ধবতীয় ভীবহৃদয় 

আপ্লুত করিয়াছিলেন। তাঞার কৃপায় ভগবং্-প্রেম-তরঙ্গ দেশের একগ্রাস্ত 
হইতে উখিত হইয়া, অপরপ্রান্ত পধ্যন্ত বিপুল আকার ধারণ করিয়া 

প্রবাহিত হইয়ছিল। সেই প্রেম-গ্রবাহ রোধ করিবার কারও সাম) 

ছিল না। সকলকে সেই জেতে ভাসিয়। বাইতে হইয়াছিল । 

“সর্বলোক মত্ত হইল আপন সমান। 

প্রেমে মত লোক বিনা নাহি দেখি আন ॥” আর্দি, নবম। 

এই প্রেম-প্রবাহ জাতি-ধম্ম-বর্ণ-বিছ্যা নির্বিশেষে সকলকে বিহ্বল 

করিয়া তুলিয়াছিল। রাধিকার ভাব-কান্তি অঙ্গীকার করিয়া ব্রজের নিগুঢ 

প্সাম্বাদন করিবার জন্যই তাহার এ ধরাধামে অবতরণ । নিজে যাবতীয় 

রস পরমপরিতোধসহকারে উপভোগ করিতে করিতে প্রেমানন্দঘন রূপ 

পরিগ্রহ করিয়া ত্রিভূবন প্রেমময় করিয়াছিলেন । এখনও সেই কীর্তি 

দক্ষিণাপথের তীর্থ নকল ঘোষণ! করিতেছে 
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গ্রভু জনসধারণের দেবদর্শন আকাজ্ফা, উল্লাস, উৎসাহ বৃদ্ধি করিবার 

জন্য, দেবদর্শন করিতেই দক্ষিণাপথ তীর্থ-ভ্রমণে বহির্গত হন। তিনি পুনঃ 

পুনঃ বলিতেন কৃষ্ণ, কৃষ্ণনাম এবং কৃষ্ণ বিগ্রহে কোন ভেদ নাই। 

নাম বিগ্রহ স্বরূপ তিন একরূপ। 

তিনে ভেদ নাহি তিন চিদ্ানন্দরূপ ॥ মধ্য, সঞ্ুদশ | 

বস্তুতঃ দেববিগ্রহ দর্শন কিতে তাহার অলৌকিক আ।গ্রহ ছিল। তিনি 

প্রাণ ভরিয়া শ্রীকৃম্মদেব, মল্লিকার্জন, নুসিংহদেব, লক্ষমীনারায়ণ, শ্ীরঙ্গদেব, 

রধুনাথ, আীরামলক্্ণ, আদিকেশব, অনন্তপন্ননাভ, শ্রীজনাপ্দন, শঙ্কর- 

নারায়ণ, ছ্বেপার়নী, বিঠঠলদেব প্রভৃতি বিগ্রহ দর্শন করিয়াছিলেন । 

দেবতার গুণগান করিতে করিতে তন্ময় হইয়া সকণকে মাতাইয়! দিয়াছিলেন। 

তিনি স্বয়ং দক্ষিণাপথবাসী নরনারীগণকে কিরূপ ব্যাকুলতার মহিতঃ কিরূপ 

তন্ময়তার সহিত দেবমুণ্তি দর্শন করিতে হয়, কিন্ধপে দর্শন করিলে শরীরে 

সাত্বক ভাব সকলের উদয় হইয়া প্রেমভক্তি লাঁভ হয়, তাহাই শিক্ষা 

দিয়াছিলেন। প্রভু একদিকে জ্ঞানদৃণ্ড পণ্ডিতগণের সহিত শাস্ত্রবিচার 
করিয়।) তাহাদিগকে তীহাদিগের ভ্রম প্রদর্শন করাইয়া কৃষ্ণভক্তিমন্ত্ে 

দীক্ষিত করিয়াছিলেন; আবার অপরদিকে নিজে কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর 

হইয়। দেবতার সম্মুখে নর্তন কীর্তন করিতে করিতে আপগামরজনপাধারণকে 

কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ায়। করিয়া দিয়াছিপেন। কৃঞ্চপ্রেমলাভই মনুষ্যজীবনের 

পরম পুকুার্থ, ইহাই প্রতিপন্ন করিয়া কষ্ণপ্রেমে অনুপ্রাণিত করিবার জন্য 

দক্ষিণাঁপথ তীর্ঘ-পধাটন করেন। 

মহাপ্রভূর তীর্থ-পর্ধ)টন কালে যাহার! তাহার দর্শনলাভ করিয়াছিলেন 

এবং ধাহারা তাহার শ্রীমুখারবিন্ধ-নিংস্ত হরিনাম গান শ্রবণ করিয়াছিলেন, 

তাহারা সকলেই কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিয়া মহাতাগবত হইয় গরিয়া- 

ছিলেন। 
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শ্রীমন্গ শ্রীমুখ যেই করে দরশন। 
তার পাপ ক্ষয় হয়, পায় প্রেমধন ॥ আদি, তৃতীয় । 

ঞ্বং ইহার অবশ্স্তাবী ফল মানসচক্ষে আপনাপন ইষ্টদেবতার মুদ্ঠি সন্দশন 

করিবার শক্তি লাভ করিয়াছিলেন । 

“মহাভাগবত দেখে স্বাবর-জঙ্গম | 

তাহা তাহ। হন তর শ্াকুষ ক্ষরণ | 

স্থাবর-জঙ্গম দেখে ন। দেখে তার মুগ্ডি | 
সর্বত্র হয় তার ইষ্টদেবে স্ফুত্তি ॥” মধ্য, নবম। 

তিনি দক্ষিণ ভারতের তীর্থে তীর্থে বিগ্রদর্শন করিয়। (দবতার সম্মুখে 

নর্ভন-কীর্ভন করিতে করিতে আবালবুদ্ধবনিতাঁকে শিখাইলেন কি করিয়! 

দেবপ্রতিগ। দর্শন করিতে হয়। প্রস্তর, মৃল্সয় অথব। ধাতু মুত্তির ভিতর 

শ্রীকস্ফুরণ ব৷ ইচ্টদেব দর্শন করিবার পন্থা ও কৌশল শিখ।ইয়া দিলেন। 
তিনি অজ্ঞান-তিমিরাচ্ছন্ন মানলের নয়নাবরণ উন্মোচন করিয়। ধিয়। 

দেবতার অন্তর্িচিত বিশ্বরূপ দেখিবার অধিকারী করিয়াদিলেন। তিনি 

একটা'ও বাক্যবায় না করিয়া, কোনরূপ বাদানুবাদ না! করিয়া স্বয়ং 

রৃষ্ণপ্রেম দ্বারা! অভিভূত হইয়া, এবং কৃষ্ণপ্রমে তন্ময় হইয়া দেখাইলেন 

কষ্প্রেম কি? 

প্রভুর কুষ্প্রেম অবালাকন করিয়। সমাগতজনমগ্ডলী চমত্কৃত হইয়া" 

ছিল। তাহাদের হদয়মন্দিরও কৃষ্ণপ্রেমে ভরিয়া গেল । পরিশেষে কুষ্ক- 

প্রেম উচ্ছলিত হইয়। জলপ্লাঝনের স্যায় সমন্তদেশ প্লাবিত করিয় দিয়াছিল। 

পপ্রেমাবেশে হাসি কান্দি নৃত্যগীত কৈলা। 

দেখি সর্বলোকের চিন্তে চমৎকার ভৈলা ॥ 

আশ্চর্য্য শুনি মবলোক আইল দেখিবারে। 

প্রভৃ-রূপ-প্রেম দেখি হেল চমৎকারে ॥ 
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দর্শনে বৈধব হল বলে কৃষ্ণ হরি। 

প্রেমাবেশে নাচেলোক উর্ধবাহু করি ॥ 

কুষ্ণন।ম লোক মুখে শুনি অবিরাম। 

সেই লোক বৈঞ্ব কৈল অন্য সব গ্রাম ॥ 

এই মত পরম্পরায় দেশ বৈষ্ণব হৈল। 

কৃষ্ণ নামামৃত-বন্যায় দেশ ভাসাইল ॥” মধ্য, সপ্তম । 

মহাপ্রভু শ্রীভগবানের উপর নির্ভর করিয়া 

“রাম রাঘব! রাম রাঘব! রাম রাঘব! পাহিমাম্। 

কৃষ্ণ কেশব! কৃষ্ণ কেশব ! কৃষ্ণ কেশব ! রক্স মাম ॥ 

এই গ্লোক পাঠ করিতে কঞ্ধিতে তীর্থ-পর্য)টনে বহির্গত হুইয়/ছিলেন। 

তিনি নিঃমগ্থলে একজনমাত্র মহচরসমভিব্যাহারে সমস্ত দক্ষিণদেশ পরিভ্রমণ 

করিয়াছিলেন । প্রভূ, হিংশরজস্তদমাকুল কত বিজন অরণ্য, কত দুরারোহ 

পর্বতমালা অতিন্রম করিয়াছিলেন; কোথাও কাহারও সাহাষ্য প্রার্থনা 

করেন নাই; কাহারও মুখাপেক্ষী হন নাই। শ্রীভগবান রক্ষাকর্তা এই 

বিশ্বাস সর্ববদ] তাহার হৃদয়-মধ্যে জাগরূক থাকিত। 

প্রভূ যাধতীয় জীবের সহিত মিত্র ব্যবহার করিয়াছিলেন কাহারও 

সহিত অযোগ্য বাবহার করেন নাই । শ্রীরঞ্গধামে ব্রাহ্মণের গীতাপাঠ অশুদ্ধ 

হওয়ায় অন্তে তাহাকে উপহাম করিলে ও, প্রভূ ব্রাঙ্ষণের একান্তিকত। দর্শন 

করিয়। ব্রাঙ্ষণকে আলিঙ্গন পূর্বক বলিয়াছিলেন, “তোমারই গীতাপাঠে 

অধিকার আছে এবং তোমারই গীতাপাঠ সার্থক ।” শ্রীরঙগধামে 

বেহ্ছটতট্রের সহিত সখার ন্যায় হ্বাস্ত-পরিহাস করিয়া কালঘাপন 

করিয়াছিলেন । 

প্রভু পরছুংখকাতর, সানভূতি-পরায়ণ বলিয়। জক্ষিণমথুরার রামভক্ত 

ব্রা্দণের সীতাহরণ গনিত ক্ষোভ অপনোদন করিবার জন্য রামেশ্বরের 
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বিগ্রসভায় সংগৃহীত কুম্মপুরাণের পত্রখানি লইয়া পুনরায় দঙ্গিণমথুরায় 

আগমন করতঃ ব্রা্ষণকে সেই পত্রখানি অপণ করিয়াছিলেন । 

তাহার শত্রমিত্রে কোনও ইতরবিশেষ ছিল না। বৌদ্ধগণ তাহাকে 

অপমান করিবার জন্য অপবিত্র অন্রপূর্ণ পাত্র আনিয়া বিষ্ুগ্রসাদ বলিয়া 

তাহারুসম্মুথে রক্ষা করিলে এক বুহদাকার পর্ষী আসিয়া সেই থলি 

লইয়া গেল। দৈবাৎ সেই থালি বৌগ্ধাঢাধ্যের মন্্রকোপরি পতিত হইলে 

তিনি মুচ্ছিত হইয়া! ধরাশায়ী হন এবং শিয়াগণ হাহাকার করিতে করিতে 

প্রভৃর শরণাপন্ন হয়। তখন প্রত কোনওরূপ বিদ্বেষভাব না দেখাইয়া 

শিষ্বুগণকে আচার্্যদেবের কর্ণে উচ্চৈতম্বারে কুষ্ণনাম করিতে উপদেশ 

দিয়াছিলেন। 

তিনি সর্ধবত্যাগী সন্গঠাসা, শরারধ।পরণের উপধোগী শিক্ষাগ্রহণ ব্যতীত 

অন্য কোনও দ্রব্য পরিগ্রহ করেন নাই ! তিনি ফলাকাঙ্থা ও কর্তৃতাভিমান 

বর্জন করিয়া, সিদ্ধি অসিদ্ধি, সুখ ছুঃদ, মান অপমান, শীত গ্রাক্মঃ নিন্দা 

স্তুতি, কল্যাণ অকল্যাণ সর্বতোতাবে পরিত্যাগ পূর্বক, ভগবানে মনোবুদ্ধি 
অপণ করিয়া সন্তষ্টচিত্তে তী্থ-পর্টন করিয়াছিলেন । বস্ততঃ শ্ী/গীরাদদেব 

শরীমন্তগবদগীতার দ্াদ্ণঅধ্যায়ে বণিত ভক্তের লক্গণনিচয় গঅঙ্গের ভূষণ 

করতঃ, আদর্শ ভগবন্তক্তের স্তায় 'তীর্থ-পর্যটন করিতে করিতে স্বকীয় আচরণ 

ও দৃষ্টান্ত আপামরজনসাধারণের গোচর কপিয়াঃ ভক্তিতত্ প্রেমতন্ব 

প্রচার করিয়াছিলেন । ধর্মের গ্লানি এবং অধন্মের প্রাদুর্ভাব দেখিয়। 

সাধুর্দিগকে রক্ষা করিবার জন্য এবং পাপীর্দিগকে শাসন করিবার জন্য 
মানবন্দেহ ধারণ পূর্বক যুগাবতার শ্রীরুষ্ণচৈতন্য ভারতভূমিতে অবতীর্ণ 

হইয়াছিলেন। 
“কলিযুগে যুগধন্ম নামের প্রচার । 

তি লাগি পীতবর্ণ চৈতন্য অবতার ॥” আদি, তৃতীয় । 



১৪৪ শ্রীচৈতন্যদেবের দক্ষিণ ভমণ 

নিত্যানন্দ, রূপ, সনাতন প্রভৃতি সেনাপতি এবং বিপুল ভক্ত-সেনা- 

বাহিনীর সাহায্যে, কুষ্ণনাম 'ও কৃষ্ণভক্তি গ্রচাররূপ জয়ঢন্ক! বাজাইতে 

বাজাইতে, হরিনাম সংকীর্তনরূপ তুরীধ্বনিতে দিগন্ত গ্রতিধ্বনিত করতঃ, 

রাধারুষ্+-প্রেম-পতাকা উড্ডয়ন করিয়া; শান্তিখড়াগা করে লয়াঃ দয়াময় 

গৌরহরি কৃষ্ণভক্তি-হীন নরগণের হৃদয়স্থিত অজ্ঞান-অস্থর নিধনার্থ এমগ্রসর 

হইয়াছিলেন। কোনও রূপ প্রাণীহিংসা না করিয়া, এমন কি বিন্দুমাত্র 

রক্তপাত না করিয়া, প্রীতিশৃঙ্খলে আততায়ীগণকে সুদৃঢ় বন্ধন পূর্বক; 
কুষ্মন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণরূপ সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করাইয়া লইয়া, বিজয়োল্লাসে 

কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণপ্রেমধন বিলাইতে বিলাইতে আপনার অভীগ্সিত বৈষ্ণব 

ধর্মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং মানবের পরিত্রাণ পথ প্রশম্ত ও 

পরিষ্ষার করিয়। দিয়াছিলেন। 

প্বন্দে তগ্তন্থবর্ণাভং ফুল্লারবিন্দলোচনম্। 

অন্তঃকুষ্ণং বহির্গ রং সুন্দরং শচীনন্দনম্॥ 

রাধাকাস্তিধরং দেবং রাধাভাবসমন্বিতম্। 
পাতকীতারণং বন্দে চৈতন্যচরণানুজম্ ॥ 

সদাসব গ্রণাধারং সর্বভৃতহিতে রতম্ । 
তক্তচুড়ামণিং বন্দে কলিকল্মযহারিণমূ ॥ 

সংকীর্তনরসোম্মত্তং হরিপ্রেমা মৃতার্ণবম্। 
মহাসন্নযাসিনং বন্দে নিম্মমং করুণাময়মূ ॥ 

সমদুঃখন্থথং ধীরং প্রসন্ন সংযতেক্দরিয়ম্। 

মুক্তকামাশয়ং বন্দে সত্/সারল্যমগ্ডিতম্ ॥ 

রাসানন্দরসোতফুল্পং ভক্তমানস রঞ্জনম্। 

শীশ্রীমহাপ্রভূং বন্দে রগণং শান্তরূপিণম্।” 
০০০১০ আুষ্গ্ত 








